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Metade dos pacientes com covid têm
sequelas que podem passar de um ano

BNDES lança plataforma para impulsionar
oportunidades de investimentos
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Para conter inflação, governo zera
imposto de importação de alimentos

Ministério da Saúde quer
eliminar casos de malária

no país até 2035

QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022www.jornalodiasp.com.br

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,14
Venda:       5,14

Turismo
Compra:   5,24
Venda:       5,33

Compra:   5,40
Venda:       5,40

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

15º C

Quinta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

O governo federal anun-
ciou na quarta-feira (11) que
vai zerar a alíquota do impos-
to de importação de sete cate-
gorias de produtos alimentíci-
os. A decisão foi tomada pelo
Comitê-executivo de Gestão da
Câmara de Comércio Exterior
(Gecex/Camex), do Ministério
da Economia.

Em coletiva de imprensa
para detalhar as medidas, o
secretário-executivo da pasta,
Marcelo Guaranys, disse que
o objetivo da medida é conter
o avanço da inflação no país.

“Sabemos que essas medi-

das não revertem a inflação, mas
aumentam a contestabilidade dos
mercados. Então, o produto que
está começando a crescer mui-
to de preço, diante da possibili-
dade maior de importação, os
empresários pensam duas vezes
antes de aumentar tanto o pro-
duto. Essa é a nossa lógica com
esse instrumento”.

Em abril, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que mede a
inflação oficial, fechou em
1,06%. Foi o índice mais alto
para um mês de abril desde
1996 (1,26%).         Página 3
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O Brasil quer zerar os casos
de malária até 2035. A estraté-
gia faz parte do Plano de Elimi-
nação da Malária no Brasil, lan-

çado na quarta-feira (11), em
Brasília. A meta é chegar a 2025
com 68 mil casos. Em seguida,
a ideia é registrar números abai-

xo dos 14 mil até 2030 e reduzir
o número de óbitos a zero neste
mesmo ano.

Mesmo com os registros de
casos de malária no Brasil em
tendência de queda, os dados ain-
da preocupam as autoridades sa-
nitárias. Segundo dados do mi-
nistério, em 2020 foram regis-
trados 145 mil casos da doença
em todo o país. Desse total, mais
de 99% concentrados na região
amazônica.

De acordo com o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, o Pla-
no de enfrentamento terá quatro
fases para a eliminação da doença.
O plano tem ainda metas junto aos
profissionais e gestores da saúde
e à sociedade.                   Página 6

FAPESP reunirá
pesquisadores de destaque e
bolsistas de pós-doutorado

Esporte
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As disputas na AKSP são constantes e em todos os pontos

Kartismo

AKSP encerra primeiro turno com a
quarta etapa no Kartódromo de Interlagos

A Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP) vai rea-
lizar nesta quinta-feira (12) no
Kartódromo de Interlagos (SP/
SP), a quarta etapa de seu cam-
peonato de Rental Kart, que
marcará o encerramento do
primeiro turno da temporada
2022. Os líderes do certame
são Alberto Otazú (Elite), Fá-
bio Gudima (Graduados), Jor-
ge Filipe (Sênior) e Arthur
Martins (Light), e principais
favoritos a levar a premiação
pela conquista do Turno. Duda
Cebolinha lidera a categoria
feminina Mulheres em Ação.

O campeonato anual da
AKSP é formado por 10 eta-
pas, sendo que as quatro pri-
meiras provas formam o pri-
meiro turno, com os pilotos
podendo destacar o seu pior
resultado. Os campeões de
cada uma das categorias rece-
berão troféus exclusivos, além
de treino de kart F-4 na equi-
pe LR Competições, e vou-
cher da Barbearia Fireworks.

Na categoria Light o líder
é Arthur Martins, graças à sua
regularidade, pois apesar de
não ter vencido nenhuma eta-
pa, ele tem uma quarta, tercei-
ra e segunda colocações. Na
abertura do certame o vence-

dor foi Fernando Braga (tercei-
ro no campeonato), na segunda
prova foi José Mauro Claudi-
no (vice-líder) e na última cor-
rida a vitória foi de Matheus
Pacanari (quarto no certame),
os quatro que deverão definir
o título do turno.

Entre os pilotos com mais
de 50 anos o líder é o atual cam-
peão da categoria Sênior, Jorge
Felipe, que também tem a regu-
laridade a seu favor, pois ainda
não venceu nesta temporada. Ele
soma uma segunda e duas tercei-
ras posições. O primeiro vence-
dor foi Marco Verga, em sua úni-
ca participação, na segunda eta-
pa foi Jorge Roque (vice-líder)
e na terceira etapa prova a vitó-
ria foi de Miguel Sacramento
(quarto na pontuação). Esta é a
categoria mais equilibrada na bri-
ga pelo título do turno, já que
tem também Luiz Antonio Gou-
vêa e Jorge Monari bem próxi-
mo dos três primeiros.

Entre os pilotos Graduados a
liderança é de Fábio Gudima, que
vem de duas vitórias seguidas e
que abriu o campeonato no ter-
ceiro lugar, tornando-se favori-
to absoluto para vencer o primei-
ro turno. O vencedor da primei-
ra etapa foi André Alves dos Reis.
George Shi Wen Ng corre por

fora nesta disputa.
Finalmente na Elite, o bicam-

peão Alberto Otazú já assegurou o
título do turno ao vencer as três eta-
pas realizadas – nem precisa parti-
cipar da quarta etapa -, deixando a
briga pelo vice entre dez pilotos:
Douglas Pecoraro e Gabriel Medi-
na (empatados na vice-liderança),
Leonardo Ferreira, Rodrigo Olivei-
ra, Matheus Nozaki, Igor Mei, José
de Jesus, Rogério Cebola, Valdo
Gregório, e Tiago Vargas.

A categoria feminina, que
nasceu depois do sucesso do GP
Mulheres em Ação no Dia Inter-
nacional da Mulher, estreou den-

tro do cronograma da AKSP na
etapa passada e agora estará fa-
zendo apenas a sua segunda apre-
sentação como campeonato. A
líder é a pilota Duda Cebolinha,
de apenas 15 anos de idade, se-
guida de Gabriella Vigiani e Grazi
Gonçalves.

Na cerimônia de pódio, além
dos seis primeiros colocados
serem premiados com troféus, o
sétimo colocado de cada catego-
ria receberá um kit da Cerveja-
ria Paulistânia, e a SM Repara-
dora de Veículos entregará tro-
féus exclusivos para os autores
de todas as poles positions e vol-

tas mais rápidas. Quem estabe-
lecer a pole position mais rá-
pida do evento será contempla-
do com um par de luvas DKR
personalizada, e o autor da volta
mais rápida da etapa entre to-
das as categorias levará uma ca-
miseta Harderthan. O último
colocado de cada categoria ain-
da levará o divertido troféu
Mão de Pau.

Antes das provas serão rea-
lizados vários sorteios, como
bolsas de estudos de aulas de
violão on-line da MRC Produ-
ções, curso de inglês Monster
English, jantar no restaurante
Low Bbq, Luvas DKR, Coaching
com Otazú, Camiseta Harderthan,
lavagem e higienização interna de
carro na Box 4, drenagem linfá-
tica na Studio Divando, sessão
de peeling e drenagem linfáti-
ca na Mary Estética.

Nesta etapa será realizada
ação social com arrecadação
de alimentos ((arroz, feijão,
leite, café e óleo) em prol da
Fundação Comunidade da Gra-
ça, na Zona Leste, que atende
118 famílias carentes e mulhe-
res em estado de vulnerabilida-
de social.

C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com;
WhatsApp: 11-99681.3549

Gustavo Frigotto retorna ao grid da Stock Car
A Stock Car segue para a

quarta etapa da temporada, esta
que acontece no Autódromo do
Velocitta. A pista de 3.493 me-
tros de extensão recebe a cate-
goria pela primeira vez nesse ano.
A Stock Car corre neste autódro-
mo localizado em Mogi Guaçu
interior de SP há alguns anos,

sendo considerada uma das pistas
mais desafiadoras do calendário.

“Eu estou muito feliz de es-
tar de volta a ativa na Stock Car,
espero estar preparado para os
desafios que essa etapa nos re-
serva. O Objetivo inicial é me
adaptar rápido ao carro nova-
mente, conseguir construir um

acerto competitivo e como con-
sequência, conquistar um belo re-
sultado nas corridas. Nada vem fá-
cil numa categoria como a Stock
Car então preciso de bastante tra-
balho e foco para conseguirmos
andar super bem e aproveitar o má-
ximo possível as oportunidades,”
comentou o piloto do carro de nu-

mero #86 da RKL Competições.
Frigotto tem se dedicado mui-

to as corridas virtuais nessa tem-
porada, e na última etapa esteve no
Rio de Janeiro, no GP do Galeão
com a equipe como estrategista
dos pilotos Thiago Vivacqua e Re-
nato Braga, ambos correram pela
RKL Competições.

A Stock Car é transmitida ao
vivo pela Band, canais SporTV,
mídias oficiais da categoria (You-
Tube, Facebook e TikTok),
Motorsport.TV, Twitch da Tribo
do Gaules e mídias do Estadão e
do site da Revista Capital Econô-
mico. No sábado, o SporTV tam-
bém exibirá o classificatório.

Enem 2022 tem 1 milhão de
inscritos no primeiro dia

Em comemoração aos seus
60 anos, a FAPESP (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo) promoverá encontros
entre bolsistas de pós-doutora-
do da Fundação e de outras agên-
cias de fomento do país e pes-
quisadores com destacada atua-
ção em suas respectivas áreas de

conhecimento no Brasil e no
exterior. As inscrições estão
abertas até 10 de junho.

Duas “Escolas FAPESP 60
Anos” estão agendadas para o
mês de agosto – uma na área de
Ciências Exatas, Naturais e da
Vida, a ser realizada entre os dias
7 e 10.                           Página 2

O ministro da Educação, Vic-
tor Godoy Veiga, anunciou que o
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2022 registrou 1 milhão de
inscritos em apenas um dia. Os can-
didatos têm até o dia 21 de maio
para fazerem a inscrição. Se esse
ritmo for mantido, a previsão é de

que o total supere o do ano passa-
do, quando 3 milhões de estudan-
tes se inscreveram para a prova.

Para a inscrição ser efetivada, é
preciso pagar a taxa de R$ 85. O pa-
gamento pode ser feito por PIX, car-
tão de crédito ou por boleto bancá-
rio até o dia 27 deste mês. Página 3

Abertas as
inscrições para

eleição da
8ª Gestão do

Conselho
Municipal de

Habitação
Interessados em concorrer

às vagas de representantes de
entidades comunitárias, organi-
zações populares ligadas à área
da habitação e representantes
da sociedade civil poderão se
inscrever para a eleição do Con-
selho Municipal de Habitação
2022. O cadastramento para
vagas abertas em 27 de abril
pode ser feito até 31 de maio.
A eleição acontece em 31 de
julho de 2022, das 9h às 17h.

As entidades comunitárias
e organizações populares liga-
das à área habitacional e os re-
presentantes dos segmentos da
Sociedade Civil interessados
em concorrer às vagas deverão
se inscrever exclusivamente
no site da Secretaria Munici-
pal de Habitação (eleição do
CMH) acessando o link , me-
diante a entrega dos documen-
tos relacionados no EDITAL
Nº 001/2022/CMH publicado
no Diário Oficial da Cidade de
São Paulo no dia 26/04/2022.

Serão eleitos 16 represen-
tantes das entidades populares
de moradia e 16 representan-
tes da sociedade civil (univer-
sidades, sindicatos de classes,
sindicatos empresariais) com
seus respectivos suplentes que,
unidos aos 16 representantes do
poder público (municipal, es-
tadual e federal) a serem indi-
cados, irão compor o Conselho
Municipal de Habitação.

O Conselho foi instituído
pela lei municipal 13.425/
2002 sendo composto por 48
representantes, com mandato
de dois anos.

Estão aptos a se inscrever
para as vagas do CMH, candi-
datos (as) indicados pelas en-
tidades comunitárias e organi-
zações populares, ligadas à
área habitacional, e pelas enti-
dades da sociedade civil cons-
tituídos nos termos previstos
no edital nº 001/2022/CMH.
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doações do Inverno Solidário 2022
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A partir da quarta-feira
(11), as unidades do Poupa-
tempo em todo o estado pas-
sam a receber doações para a
Campanha Inverno Solidário
2022. Lançada pelo Governa-
dor Rodrigo Garcia e sob res-
ponsabilidade do Fundo Soci-
al de São Paulo (FUSSP), a
iniciativa busca arrecadar co-
bertores novos que serão do-
ados às pessoas em situação
de vulnerabilidade social para
ajudá-las a enfrentar o perío-
do de frio.

Todo o material arrecada-
do nos postos serão destina-

dos a moradores e entidades
assistenciais ligadas ao Fundo
Social estadual ou dos muni-
cípios, incluindo hospitais e
centros de acolhida em todas
as 645 cidades de São Paulo.
A ação será realizada até 21
de setembro.

“Começamos esta semana
a Campanha do Inverno Soli-
dário e nossa arrecadação de
cobertores vai até setembro.
Nesse período, contamos com
ajuda de todos os municípios.
Os cidadãos também podem
fazer doações nos locais par-
ceiros, como as unidades do

Poupatempo”, afirmou  Luci-
ana Garcia, Presidente do Fun-
do Social e Primeira-dama do
Estado.

Como parceira do Fundo
Social desde 2004 nessa inici-
ativa, a Prodesp já contabiliza
o repasse de mais de 2,6 mi-
lhões de donativos para a ação.

“Todo o empenho da Pro-
desp e do Poupatempo são es-
senciais nessa luta social, que
é dever de todos. Seguimos
comprometidos na parceria
com o Fundo Social para que

a ação possa mobilizar muitas
pessoas e ajudar a despertar
cada vez mais o espírito soli-
dário de cada um”, reforça o
presidente da Prodesp, André
Arruda.

Além dos postos do Pou-
patempo, o recebimento das
doações também acontecerá
junto a outros estabelecimen-
tos parceiros, como estações
de trens e Metrô, além de ter-
minais de ônibus da EMTU.

“Mais uma vez o Poupa-
tempo une forças com seus

mais de 10 mil colaboradores
para arrecadar donativos para
uma campanha tão importante
e já consolidada em nosso esta-
do, criada para aquecer quem
mais precisa no período de in-
verno”, afirma Murilo Macedo,
diretor da Prodesp – empresa
de Tecnologia do Governo de
São Paulo, que administra o
programa Poupatempo.

Divulgação
Responsável pelo desen-

volvimento e manutenção do

site da campanha, a Prodesp
disponibilizou um canal para
que o interessado realize a
busca dos pontos de coleta
mais próximos para fazer sua
doação. Basta colocar o CEP
desejado no espaço de busca
e o site irá apresentar a rela-
ção de unidades que atendem
a região desejada.

O material de divulgação,
assim como todas as informa-
ções sobre a ação, estão dis-
poníveis no site
www.invernosolidario.sp.gov.br.

SUS da capital disponibiliza acupuntura para
tratamento de dores físicas e emocionais

Conhecida e utilizada mun-
dialmente, a acupuntura é um
recurso terapêutico que pro-
move a inserção de agulhas em
determinadas partes do corpo,
locais escolhidos para preve-
nir e tratar doenças. A prática
é indicada para diversos casos,
como processos inflamatóri-
os, males respiratórios, neuro-
lógicos, sintomas emocionais
e até psicológicos.

Por meio da acupuntura po-
dem ser tratadas dores físicas –
da áreas da ortopedia, problemas
reumatológicos, hormonais e
patologias endocrinológicas - e
emocionais, buscando o equilí-

brio dos pacientes e promoven-
do uma melhor qualidade de vida.
As agulhas ainda melhoram o
humor das pessoas.

A acupuntura não tem inten-
ção de substituir nenhum outro
tratamento clínico que o pacien-
te esteja fazendo. Se alguma
medicação estiver sendo toma-
da, deve ser mantida normalmen-
te. A prática é utilizada como uma
forma de tratamento comple-
mentar, de modo que potenci-
aliza a ação das medicações, in-
clusive podendo diminuir futu-
ramente o número de fármacos
utilizados.

Além disso, a prática  tam-

bém é usada como uma forma
de prevenir doenças. Mulhe-
res, por exemplo, que estão na
menopausa ou na pré-meno-
pausa, podem fazer o trata-
mento para prevenir atrofia
cutânea,  ressecamento da
pele, atrofia da mucosa vagi-
nal e sintomas de fogachos,
que são os “calores” comuns
na menopausa.

Atendimento na rede mu-
nicipal

Não existe contraindicação
para a acupuntura. Pacientes de
todas as idades podem fazer o
tratamento, que é disponibiliza-

do gratuitamente pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) da cida-
de de São Paulo. Para iniciar a
prática, procure a Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) mais pró-
xima de sua residência e solici-
te informações sobre as unida-
des que oferecem o serviço de
acupuntura na rede municipal de
saúde. Os endereços das UBSs
estão disponíveis na plataforma
Busca Saúde.

Para saber mais detalhes so-
bre a acupuntura, assista ao ví-
deo do programa “Saúde Zen”,
da grade de conteúdo da Secre-
taria Municipal da Saúde (SMS)
no YouTube.

FAPESP reunirá pesquisadores de
destaque e bolsistas de pós-doutorado

Em comemoração aos seus
60 anos, a FAPESP (Fundação
de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo) promoverá en-
contros entre bolsistas de pós-
doutorado da Fundação e de ou-
tras agências de fomento do país
e pesquisadores com destacada
atuação em suas respectivas áre-
as de conhecimento no Brasil e
no exterior. As inscrições estão
abertas até 10 de junho.

Duas “Escolas FAPESP 60
Anos” estão agendadas para o
mês de agosto – uma na área de
Ciências Exatas, Naturais e da
Vida, a ser realizada entre os
dias 7 e 10, e outra na área de
Humanidades, Ciências Sociais
e Artes, entre os dias 21 e 24.

“Esses encontros oferecem
a pesquisadores em formação
uma oportunidade de interagir
com cientistas mais experientes,
bem-sucedidos em diferentes
campos do conhecimento, para
discutir problemas científicos
concretos e examinar o panora-
ma mundial e as políticas de ci-
ência e tecnologia. É também
uma oportunidade de conviver
com colegas que têm interesses
comuns, de outras instituições
e de outros Estados do país. É
uma contribuição à formação de
nossas futuras lideranças”, diz
Marco Antonio Zago, presiden-
te da FAPESP.

Durante quatro dias, os bol-
sistas selecionados ficarão hos-
pedados em um hotel-fazenda
no interior de São Paulo, onde
terão a oportunidade de conhe-
cer investigações de fronteira e
lideranças científicas, debater os
desafios para o avanço da pes-

quisa, apresentar os projetos em
desenvolvimento e estabelecer
colaborações nacionais e inter-
nacionais.

“A FAPESP, neste ano de co-
memoração de seu 60º aniver-
sário, dá continuidade à sua tra-
dição de formar novas gerações
de pesquisadores ao organizar
um encontro em que pós-douto-
res conhecerão as experiências
e contribuições de um conjunto
de cientistas reconhecidos in-
ternacionalmente, ao mesmo
tempo em que serão expostos a
ideias de outras áreas, além da-
quela em que atuam, propician-
do assim um ambiente de ferti-
lização cruzada que abrirá pos-
sibilidades para solução de pro-
blemas que exigem uma aborda-
gem integrada de saberes”, diz
Ronaldo Pilli, vice-presidente
da FAPESP e coordenador das
Escolas FAPESP 60 anos.

A programação inclui confe-
rências, sessões de debate com
os pesquisadores convidados e
de pôsteres, além de espaços
para conversas informais.

Cada uma das Escolas FA-
PESP 60 anos reunirá 60 bolsis-
tas de pós-doutorado de todo o
país, financiados pela FAPESP e
por agências brasileiras de fo-
mento, com pesquisas nas res-
pectivas áreas de conhecimento
– Ciências Exatas, Naturais e da
Vida e Humanidades, Ciências
Sociais e Artes.

Participarão como convida-
dos da Escola FAPESP 60 Anos
– Ciências Exatas, Naturais e da
Vida o físico Osvaldo Novais de
Oliveira Jr., professor do Insti-
tuto de Física de São Carlos da

Universidade de São Paulo
(IFSC-USP) com atuação nas
áreas de filmes orgânicos nano-
estruturados e processamento
de línguas naturais; Virgílio A.
F. Almeida, professor do Depar-
tamento de Ciências da Compu-
tação da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e es-
pecialista na avaliação de perfor-
mance e modelagem em larga
escala de sistemas distribuídos;
o físico Guy Brasseur, do Max
Planck Institute for Meteorolo-
gy, de Hamburgo, com pesquisa
em mudanças e variabilidade cli-
máticas, relação entre química
e o clima, interações entre bio-
sfera e atmosfera, esgotamento
do ozônio na estratosfera, po-
luição atmosférica, entre ou-
tros; José Nelson Onuchic, da
Rice University, nos Estados
Unidos, que desenvolve estudos
sobre transferência de elétrons
em sistemas biológicos e sobre
fenômenos relacionados ao
enovelamento e função de pro-
teína; Barry O’Keefe, do Natio-
nal Cancer Institute, também dos
Estados Unidos, estudioso de
produtos naturais como fontes
de novos agentes bioativos e
medicamentos; e Ana Domin-
gos, da Universidade de Oxford,
que trabalha na área de neuroi-
munometabolismo e busca elu-
cidar os mecanismos neuroimu-
nes que regulam a função auto-
nômica e suas implicações na
obesidade.

Da Escola FAPESP 60 Anos
– Humanidades, Ciências Soci-
ais e Artes participarão o histo-
riador Serge Gruzinski, profes-
sor da École des Hautes Études

en Sciences Sociales (EHESS)
e diretor de pesquisa do Centre
Nacional de la Recherche Sci-
entifique (CNRS), da França,
especialista em questões latino-
americanas; Elisa Reis, do Ins-
tituto de Filosofia e Ciências
Sociais da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), pes-
quisadora de temas como esta-
dos nacionais, cidadania, elites
e desigualdade social e políticas
públicas; Agnes van Zante, da
Sciences Po, na França, doutora
honoris causa de várias univer-
sidades europeias (Turku, Gene-
bra, e Bruxelas) e membro cor-
respondente da British Acade-
my, especialista em temas como
segregação educacional e desi-
gualdades, dinâmicas interna e
externa das escolas, entre ou-
tros; Lucia Nagib, professora ti-
tular de cinema na Universidade
de Reading, no Reino Unido,
especialista em teoria, história
e geografia do cinema mundial
(world cinema) e em realismo
cinematográfico; e Marta Arre-
tche, professora do Departa-
mento de Ciência Política da
USP, com estudos sobre desi-
gualdade, e especialista em aná-
lises comparadas dos Estados
federativos e dos sistemas de
proteção social.

Para mais informações so-
bre a Escola FAPESP 60 anos –
Ciências Exatas, Naturais e da
Vida acesse: https://
60anos.fapesp.br/escola-exatas.

Para mais informações sobre
a Escola FAPESP 60 anos – Hu-
manidades, Ciências Sociais e
Artes acesse: 60anos.fapesp.br/
escola-humanidades.

Governo de São Paulo dá início às
obras do Rabo do Dragão em Cubatão

O governador Rodrigo Gar-
cia deu início na quarta-feira
(11) às obras de acesso ao Jar-
dim Casqueiro, conhecido como
“Rabo do Dragão”, em Cubatão.
O investimento na alça de aces-
so supera R$ 72,6 milhões e
garantirá a geração de 600 no-
vos empregos diretos e indire-
tos. Serão beneficiados mais de
132,5 mil habitantes do municí-
pio, principalmente os morado-
res dos bairros Jardim Casquei-
ro e Vila dos Pescadores.

“Chegamos ao dia de hoje
com a solução definitiva do
Rabo do Dragão. Deu muito tra-
balho, foi muita dedicação e hoje
as obras começam e não vão pa-
rar. Quero saudar aqui os traba-

lhadores desta obra, nós vamos
gerar emprego, gerar renda e fa-
cilitar a vida de muita gente aqui
depois que a obra estiver pron-
ta”, disse Rodrigo Garcia.

Os novos investimentos nas
intervenções serão feitos pela
concessionária Ecovias, no âm-
bito do Programa de Conces-
sões Rodoviárias, sob gestão da
Agência reguladora, e não repre-
sentam quaisquer ônus aos co-
fres públicos. O pacote de obras
prevê a implantação de uma alça
de acesso (‘Rabo do Dragão’),
que ligará o viaduto à avenida
Joaquim Jorge Peralta, além da
restauração do próprio viaduto,
a adequação dos acessos e a im-
plantação de via coletora na pis-

ta norte da rodovia Anchieta,
permitindo a separação do trá-
fego local do rodoviário. O sis-
tema de drenagem também será
aperfeiçoado.

Serão realizadas também
obras para o remanejamento da
adutora da Sabesp, a implantação
de um novo ponto de ônibus na
pista norte da rodovia, a viabili-
zação de uma rampa de acesso e
a restauração da passarela exis-
tente no Km 60, na marginal sul,
que garantirá acessibilidade no
local. O projeto prevê ainda
melhorias no pavimento, novos
elementos de segurança e nova
sinalização. A expectativa é que
os serviços sejam concluídos
em setembro de 2023.

“O início de mais uma obra
só reforça o nosso compromis-
so com a melhora na infraestru-
tura da Baixada Santista. Com o
novo acesso ao Jardim Casquei-
ro, estamos melhorando a flui-
dez no tráfego e facilitando a
entrada e saída do bairro”, afir-
mou o secretário de Logística e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto.

A modernização impactará
positivamente as viagens de 37
mil veículos que, em média, tra-
fegam diariamente pelo trecho.
As obras trarão como principal
benefício para a região aumento
na capacidade de tráfego, confor-
to aos usuários, fluidez e mais
segurança à travessia de pedestres.

CÂMARA (São Paulo)
O cristão evangélico e corregedor Gilbertinho Jr. (PSC) co-

meçará a cuidar do caso Camilinho (sem partido), acusado de
vocalizar frase supostamente racista. Diz que vai prevalecer pro-
porcionalidade e razoabilidade

.
PREFEITURA (São Paulo)
Faltando 5 dias pra completar o 1º ano no cargo, o cristão

católico Ricardo Nunes (MDB) começa a tratar da problemática
de moradores de rua e drogados, que desde a gestão Erundina
(PT) nenhum prefeito resolveu

°
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputado estadual Miltinho Leite, irmão do deputado fede-

ral Alexandre, filhos do vereador-presidente da Câmara paulis-
tana Milton Leite (todos no União) serão os destaques na reu-
nião do União aqui em São Paulo

°
GOVERNO (São Paulo)
Rodrigo Garcia (ex-DEM no PSDB) segue dizendo que “ban-

dido que levantar arma pra Polícia vai tomar bala”. Manteve um
general na Secretaria (Segurança Pública). O que diz o candidato
- ao Senado - Datena (PSC) ?

°
CONGRESSO (Brasil)
Levantamentos pelo Estado indicam que o deputado federal

Bolsonaro e a colega Zambelli podem ser os mais votados na
tentativa de suas reeleições, agora pelo PL. Eles serão puxado-
res de quantas cadeiras mais ?

°
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Começam a chegar notícias de médias e grandes igrejas cris-

tãs, sobre muitos jovens - homens e mulheres - que se filiaram a
partir dos 16 e 17 anos - só pra votarem com as famílias pela
reeleição 2022 do Presidente

°
PARTIDOS
“Lula ladrão’’ e “Lula nunca mais” foi o que mais se ouviu em

Juiz de Fora (Minas), dito por Bolsonaristas nas ruas. O PT do
Lulismo diz que ficou com receio, porque foi lá que rolou a
facada (2018) no Jair Bolsonaro ...

°
(Brasil)
... No União (fusão do PSL com o DEM), o também dono e

deputado federal (PE) Bivar segue mandando, agora com muito
dinheiro e dando as cartas. No fim de semana, em São Paulo, vai
dar as cartas e jogar de mão

°
JUSTIÇAS (Brasil)
Uma pergunta segue sem resposta. Quem teria apagado os

rastros de quem invadiu e permaneceu por meses em um dos
sistemas que eram operados no TSE em 2018 ? Será que os mi-
litares teriam conseguido saber ?

°
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa

(Brasil) de coluna  cesarneto.com  virou referência da liberdade
possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Co-
lar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)

°
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @CesarNeto-

Real



Para conter inflação, governo zera
imposto de importação de alimentos
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O governo federal anunciou
na quarta-feira (11) que vai ze-
rar a alíquota do imposto de im-
portação de sete categorias de
produtos alimentícios. A deci-
são foi tomada pelo Comitê-
executivo de Gestão da Câma-
ra de Comércio Exterior (Ge-
cex/Camex), do Ministér io da
Economia.

Em coletiva de imprensa para
detalhar as medidas, o secretá-
rio-executivo da pasta, Marcelo
Guaranys, disse que o objetivo
da medida é conter o avanço da
inflação no país.

“Sabemos que essas medidas
não revertem a inflação, mas
aumentam a contestabilidade
dos mercados. Então, o pro-
duto que está começando a
crescer muito de preço, dian-
te da possibilidade maior de
importação, os empresários
pensam duas vezes antes de
aumentar tanto o produto.
Essa é a nossa lógica com
esse instrumento”.

Em abril, o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), que mede a inflação

oficial, fechou em 1,06%. Foi
o índice mais alto para um mês
de abril desde 1996 (1,26%).
Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), que calcula o IPCA, a
inflação acumulada em 12 me-
ses está em 12,13%.

Segundo secretária da Câ-
mara de Comércio Exterior,
Ana Paula Repezza, a redução
de impostos entram em vigor
a partir desta quinta-feira (12)
e valem até o dia 31 de dezem-
bro deste ano.

Os produtos alimentícios
que tiveram a alíquota de impor-
tação totalmente zeradas são:

carnes desossadas de bovi-
no, congeladas (imposto era de
10,8%);

pedaços de miudezas, co-
mestíveis de galos/galinhas,
congelados (imposto era de
9%);

farinha de trigo (imposto era
de 10,8%);

outros trigos e misturas de
trigo com centeio, exceto para
semeadura (imposto era de 9%);

bolachas e biscoitos, adici-

onados de edulcorante (impos-
to era de 16,2%);

outros produtos de padaria,
pastelaria, indústria de biscoi-
tos, etc. (imposto era de
16,2%) e

milho em grão, exceto para
semeadura (imposto era de
7,2%).

O Ministério da Economia
informou que o impacto com a
renúncia tributária pode chegar
a R$ 700 milhões até o final do
ano. Não há necessidade de com-
pensação fiscal, por se tratar de
um imposto regulatório, e não
arrecadatório.

“O imposto de importação
tem uma função que não é arre-
cadatória, a função dele é de re-
gulação de mercado. O motivo
por trás é a regulação do merca-
do, seja para um lado, seja para
o outro”, explicou o secretário-
executivo adjunto da Camex,
Leonardo Diniz Lahud.

Outras reduções
Além de zerar a alíquota de

importação de produtos alimen-
tícios, a Camex também reduziu

ou zerou o imposto sobre outros
produtos importados. Dois de-
les são insumos usados na pro-
dução agrícola.

O ácido sulfúrico, utilizado
na cadeia de fertilizantes, teve
alíquota de 3,6% de imposto
zerada. O mesmo ocorreu com
o mancozebe, um tipo de fungi-
cida, cujo imposto de 12,6%
também foi a zero.

Foram reduzidos ainda os
impostos de dois tipos de ver-
galhão de aço, atendendo a um
pleito do setor de construção
civil, e que já estava sob análise
no Ministério da Economia. Es-
ses vergalhões, que tinham im-
posto de importação de 10,8%,
agora vão pagar 4%.

“A característica mais im-
portante desses pleitos e que os
diferenciam dos pleitos relaci-
onados a alimentos, é que este é
um pleito que vinha sendo ana-
lisado tecnicamente no ministé-
rio há pelo menos oito meses”,
justificou Ana Paula Repezza,
sobre a redução na tarifa de im-
portação dos vergalhões de aço.
(Agencia Brasil)

Inflação oficial fica em 1,06%
 em abril, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial, de
abril foi 1,06%. A taxa ficou
abaixo da registrada em março
(1,62%). Mas, ao mesmo tem-
po, foi o índice mais alto para
um mês de abril desde 1996
(1,26%).

Segundo dados divulgados
na quarta-feira (11) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a inflação
acumulada em 12 meses che-
gou a 12,13%, acima dos 12
meses imediatamente anterio-

res e a maior desde outubro de
2003 (13,98%). A taxa acumu-
lada no ano chegou a 4,29%.

Oito dos nove grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados ti-
veram alta de preços em abril.
Os alimentos, com inflação de
2,06%, tiveram o maior impac-
to no índice, no mês.

“Em alimentos e bebidas, a
alta foi puxada pela elevação
dos preços dos alimentos para
consumo no domicílio
(2,59%). Houve alta de mais de
10% no leite longa vida, e em
componentes importantes da

cesta do consumidor como a
batata-inglesa (18,28%), o
tomate (10,18%),  óleo de
soja (8,24%),  pão francês
(4 ,52%) e  as  carnes
(1,02%)”, explica o pesquisa-
dor do IBGE André Almeida.

Os transportes t iveram
alta de preços 1,91% sendo o
segundo principal responsá-
vel pelo IPCA do mês. Juntos,
os dois grupos contribuíram
com cerca de 80% da infla-
ção do mês.

Entre os transportes, o prin-
cipal responsável pela alta de

preços foram os combustíveis
que subiram 3,20%, com desta-
que para gasolina (2,48%).

Também registraram alta de
preços os grupos saúde e cuida-
dos pessoais (1,77%), artigos de
residência (1,53%), vestuário
(1,26%), despesas pessoais
(0,48%), comunicação (0,08%)
e educação (0,06%).

O único grupo de despesas
com deflação (queda de pre-
ços) foi habitação (-1,14%),
devido à queda de 6,27% no
preço da energia elétrica.
(Agencia Brasil)

BNDES lança plataforma para impulsionar
oportunidades de investimentos

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) lançou na quarta-
feira (11) com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento
(BID), o Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos
S.N.C., do México (Banobras) e
a Alide, uma associação que re-
úne bancos de desenvolvimento
da América Latina, a plataforma
Latam Projects Hub.

Ela vai oferecer a investido-
res uma visão unificada de opor-
tunidades de investimento em
concessões, parcerias público-
privadas e privatizações na re-
gião. Construída por iniciativa
do BNDES, a nova plataforma
incluirá informações estratégi-
cas sobre os projetos.

Segundo a instituição, a in-
tenção é aproveitar a carteira de
projetos de infraestrutura e pri-
vatizações do banco, que, con-
forme ranking da consultoria
Infralogic, atualmente é a maior
do mundo, e, ainda, a carteira do
México, patrocinada pelo Bano-
bras. Esse será o ponto de parti-
da do inédito portal regional, que
deve ser expandido a outros pa-

íses da região com o suporte do
BID e da Alide. A associação atua
como gestora do hub.

Para o presidente do BN-
DES, Gustavo Montezano, é es-
tratégico ter os ativos brasilei-
ros posicionados ao lado de ou-
tros da região. “Isso permite ao
investidor enxergar sinergia em
operações multinacionais. Esta-
mos numa competição global em
que informação e transparência
são dois ativos essenciais na
atração de capital”, disse.

Com as informações, os in-
vestidores terão maior visibili-
dade, o que permitirá uma abor-
dagem regional de portfólio e
preparação em tempo para par-
ticipar dos processos de licita-
ção. “Igualmente, permitirá que
instituições financeiras possam
acompanhar o mercado de infra-
estrutura regional e buscar uma
atuação multimercados”, infor-
mou o BNDES.

Sustentabilidade finan-
ceira

A nova plataforma contará,
ainda, com informações sobre a
sustentabilidade financeira, ins-

titucional, social, ambiental e
climática dos projetos de infra-
estrutura, com apoio metodoló-
gico do BID.

Segundo o banco, há uma
área na homepage do portal
para filtrar projetos por país,
setor, tipo de projeto e status.
Quem clicar em um projeto de
interesse terá também acesso
a uma ficha com informações
de destaque.

“Por meio das fichas de pro-
jeto a plataforma está conec-
tada com o hub de Projetos
BNDES e com o hub mexica-
no patrocinado pelo Banobras.
A mesma lógica se aplicará aos
futuros participantes”, indicou
a instituição.

Para o diretor de Conces-
sões e Privatizações do BNDES,
Fábio Abrahão, o portal é uma
plataforma regional que permi-
tirá a identificação de oportu-
nidades de investimentos para
fundos e operadores de infra-
estrutura em todo o mundo.
“Isso é algo inédito e facilita-
rá a atração de investidores
para a região, acessando mer-
cados que hoje não possuem

conhecimento dessas oportuni-
dades”, explicou.

Parceria
O representante do BID no

Brasil, Morgan Doyle, chamou
atenção para a parceria do orga-
nismo internacional com o BN-
DES. “O BNDES é um parceiro
fundamental para o BID. Por
meio da plataforma, entre outras
iniciativas conjuntas, vamos vi-
abilizar grandes investimentos
sustentáveis que contribuirão
para a recuperação de nossas
economias. Este é o nosso guia
para a recuperação sustentável da
região, a nossa Visão 2025”,
observou.

O acesso ao Hub de Proje-
tos também pode ser feito pelo
site do Monitor de Investi-
mentos, que é a plataforma
digital do Ministério da Eco-
nomia lançada na última se-
gunda-feira (9). Ela apresenta
as projeções de investimentos
no Brasil. “Pelo site é possí-
vel ter acesso a dados de di-
ferentes setores e de projetos
específicos”, revelou o BN-
DES. (Agencia Brasil)

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi), medido
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), registrou inflação de
1,21% em abril deste ano. A
taxa é superior ao 0,99% de
março, mas inferior ao 1,87%
de abril do ano passado.

Essa é a maior taxa de in-
flação mensal desde agosto de
2021. Com o resultado de
abril, o Sinapi acumula altas de

IBGE: custo da construção
sobe 1,21% em abril

preços de 3,52% no ano e de
15% em 12 meses.

O custo nacional da cons-
trução passou  a  se r  R$
1.567,76 por metro quadra-
do, em abril. Os materiais
de construção tiveram in-
flação de 1,86% no mês e
passaram a  cus ta r  R$
944,49 por metro quadrado.
Já o custo da mão de obra su-
biu 0,24% e ficou em R$
623,27. (Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), que
mede a inflação para famílias
com renda até cinco salários
mínimos, registrou taxa de
1,04% em abril deste ano, a mai-
or variação para um mês de abril
desde 2003 (1,38%). Em mar-
ço deste ano, a taxa havia ficado
em 1,71%.

Segundo os dados divulga-
dos na quarta-feira (11) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), no mês de

Inflação para famílias com
renda mais baixa fica em 1,04%

abril, o INPC ficou abaixo da
inflação oficial, medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que re-
gistrou taxa de 1,06%.

No acumulado de 12 meses,
no entanto, o INPC chegou a
12,47%, acima dos 12,13% apu-
rados pelo IPCA.

Em abril, os produtos ali-
mentícios tiveram inflação de
2,26%, enquanto os não alimen-
tícios registraram taxa de 0,66%.
(Agencia Brasil)

O ministro da Educação, Vic-
tor Godoy Veiga, anunciou que
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2022 registrou 1
milhão de inscritos em apenas
um dia. Os candidatos têm até o
dia 21 de maio para fazerem a
inscrição. Se esse ritmo for
mantido, a previsão é de que o
total supere o do ano passado,
quando 3 milhões de estudantes
se inscreveram para a prova.

Para a inscrição ser efeti-
vada, é preciso pagar a taxa de
R$ 85. O pagamento pode ser
feito por PIX, cartão de crédi-
to ou por boleto bancário até
o dia 27 deste mês.

Os estudantes que obtiveram
o direito à isenção desse valor
(como os alunos da rede públi-
ca) também devem se inscrever
ou não poderão prestar o Enem.

O interessado em prestar o
Enem 2022 deve acessar a pági-
na do participante.

Enem 2022 tem 1 milhão de
inscritos no primeiro dia

No momento da inscrição, o
candidato escolhe se quer fazer
a prova de língua estrangeira
em inglês ou espanhol. Ele es-
colhe também se quer o exa-
me impresso ou digital e diz se
precisa de algum atendimento
especial (acessibilidade, por
exemplo).

O estudante também preen-
che um questionário socioeco-
nômico, informa se já concluiu
o ensino médio e outras infor-
mações cadastrais.

As provas serão nos dias 13
e 20 de novembro. Pela primei-
ra vez, o candidato poderá apre-
sentar a versão digital de do-
cumento de identificação no
dia da prova. Serão aceitos e-
título, Carteira de Habilitação
Digital ou RG Digital. O can-
didato deverá abrir o aplicati-
vo e apresentar ao fiscal. Cap-
turas de tela não serão aceitas.
(Agencia Brasil)

A Polícia Federal (PF) de-
sativou um garimpo ilegal de
ouro que funcionava clandes-
tinamente no distrito de Antô-
nio Pereira, no município de
Ouro Preto, em Minas Gerais.
A operação foi realizada na
terça-feira (10).

Os policiais apreenderam
os equipamentos e conduzi-
ram seis garimpeiros para
prestarem depoimentos na

Polícia Federal desativa
garimpo ilegal em Ouro Preto

sede da Polícia Federal, em
Belo Horizonte.

De acordo com a PF, o
crime de garimpo ilegal está
previsto no art. 55 da Lei
9605/98, com pena de seis
meses a um ano de deten-
ção e multa. Também está
tipificado no art.2 da Lei
8.176/91, com pena de de-
tenção de um a cinco anos.
(Agencia Brasil)

STF lança plataforma para
ampliar divulgação de dados
O Supremo Tribunal Federal

(STF) lançou na quarta-feira (11)
uma plataforma para facilitar o
acesso público à base de dados
do tribunal. Com o Programa
Corte Aberta, o STF reuniu in-
formações em um único ambi-
ente virtual, permitindo a com-
binação de filtros e o cruzamen-
to de dados.

Na plataforma, os interessa-
dos podem obter informações
sobre o número de processos
em tramitação, processos pron-
tos para julgamento, ações rela-
cionadas por temas e quantida-
de de decisões proferidas. Es-
tão disponíveis informações a

partir do ano 2000.
No lançamento da platafor-

ma, o presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, disse que o
programa incrementa a trans-
parência e a governança dos
dados da Corte.

“O Programa Corte Aberta é
um compromisso perene do
STF com a transparência ativa
e o diálogo com o cidadão bra-
sileiro. Trata-se de um traba-
lho longe de ser finalizado,
que seguirá permanente e cu-
jos resultados serão periodi-
camente reavaliados e cons-
tantemente aprimorados”, dis-
se. (Agencia Brasil)

No Senado, diretor do FNDE fala
sobre obras em creches e escolas

Em depoimento aos senado-
res na Comissão de Educação
(CE) do Senado, na quarta-feira
(11), o diretor de Gestão, Arti-
culação e Projetos Educacionais
do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE),
Gabriel Vilar, afirmou que há
2.581 obras de escolas e creches
inacabadas com recursos do fun-
do, aprovadas entre 2007 e 2022.
Pelo levantamento apresentado
aos parlamentares, o custo des-
sas obras é de R$ 2,389 bilhões.
Mais da metade, cerca de R$
1,274 bilhão, já foi pago.

Na lista apresentada pelo ges-
tor consta que 352 nem foram
iniciadas, apesar de pagos 100%
dos recursos necessários. Segun-
do Vilar, desde 2017 o FNDE
conseguiu recuperar para o Te-
souro Nacional R$ 220 milhões,

de cerca de R$ 800 milhões per-
didos. A autarquia também está ne-
gociando com as prefeituras a re-
pactuação de 1.587 dessas obras.
A expectativa é que elas sejam re-
tomadas sem prejuízo ao erário.

Sobre as investigações de ir-
regularidades na autarquia, Gabri-
el Vilar negou conhecer os pasto-
res evangélicos Gilmar Santos e
Arilton Moura. Os religiosos são
acusados de pedir propina a prefei-
tos em troca da liberação de recur-
sos do FNDE. Vilar afirmou que o
FNDE tem cooperado com a CGU
nas investigações e que, no caso
das obras, sugeriu o aperfeiçoa-
mento das normas, para que o fun-
do possa cobrar a conclusão das
construções e aprimorar os pro-
cessos de controle.

Outro ponto questionado por
senadores da Comissão Vilar foi

a atuação de Darwin Einstein
Lima, acusado de conflito de in-
teresse por ter sido ao mesmo
tempo consultor do FNDE e só-
cio de uma empresa executora de
obras com recursos do fundo.
Sobre o assunto, Vilar explicou
que sua diretoria tem 72 consul-
tores, contratados após proces-
so seletivo público e transparen-
te, e que “não tem como contro-
lar a vida privada deles”. Ele ad-
mitiu que foi vizinho de Darwin,
mas atribuiu o fato a uma coinci-
dência. O gestor acrescentou que
Darwin Lima não é mais consul-
tor do FNDE, em razão do fim
de seu contrato temporário.

Nas próximas reuniões sena-
dores do colegiado querem ou-
vir o atual ministro da Educação,
Victor Godoy Veiga, que era se-
cretário-executivo da pasta na

gestão de Milton Ribeiro e já teve
o convite aprovado pelo colegi-
ado. Godoy falou sobre o assun-
to na quarta-feira (11) em audi-
ência conjunta das Comissões de
Educação e Fiscalização e Con-
trole da Câmara dos Deputados.

Outra autoridade que deve ser
chamada a dar explicações é o
ministro da Controladoria-Geral
da União (CGU), Wagner de
Campos Rosário. Senadores que-
rem que ele esclareça a atuação
do órgão de controle em relação
às denúncias. Nesse caso, ainda
há divergências entre parlamen-
tares da base governista e de opo-
sição sobre se a ida dele ao Se-
nado deve ser feita por convoca-
ção, que implica em compareci-
mento obrigatório, ou por con-
vite, cuja participação é faculta-
tiva. (Agencia Brasil)

Singulare Corretora de Títulos  
e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ 62.285.390/0001-40 - NIRE 3530012760-9

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Rodrigo Augusto Poso Soares - CPF/ME nº 172.596.998-09, Declara, nos termos do art. 6º do Regulamen-

to Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração 

na Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito no CNPJ/ME nº 62.285.390/0001-40. 

Esclarece que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, 

devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma

especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado 

público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a 

vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na inter-

net). Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e 

para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização 

do Sistema Financeiro - Deorf mencionado abaixo. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Gerência Técnica em São 

Paulo - I (GTSP1), Av. Paulista, 1.804, 5º andar, 01310-922, São Paulo - SP.



Construcap - CCPS
Engenharia e Comércio S.A.

CNPJ/ME nº 61.584.223/0001-38 - NIRE 35.300.053.095
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2022

1. Data, Hora e Local de Realização: Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2022,
às 14h30, em primeira convocação, eletronicamente por meio de plataforma de videoconferência, 
conforme autorizado pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e nos termos da Instrução Normativa
nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, a qual se considera 
realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 32º
andar, Edifício Eldorado Business Tower, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Publicações
e Convocação: Edital de Convocação publicado nos dias 15, 16 e 18 de abril de 2022, no Jornal O Dia
SP, na página 06. Publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício findo em 
2021, no Jornal O Dia SP (fls. 20 a 24), no dia 30 de março de 2022. 3. Presença: Acionistas e
usufrutuário representando 100% (cem por cento) do Capital Social e votante, conforme Lista de
Presença de Acionistas, anexa a esta Ata, que será refletida no Livro de Presença de Acionistas. 
O Sr. Julio Capobianco, usufrutuário de ações da Companhia, foi representado por sua bastante
procuradora Sra. Maria Silvia Ribeiro Capobianco, conforme procuração anexa. Acionistas e 
usufrutuário doravante denominados, em conjunto, “Acionistas”. Presentes, também, os Diretores da
Companhia, Roberto Ribeiro Capobianco e Julio Capobianco Filho, e a Sra. Thaís Bortoletto, 
representante do Auditor Independente da Companhia, BDO RCS Auditores Independentes, que ficou 
à disposição da Assembleia. 4. Mesa: Os Acionistas indicaram para presidir a mesa o Dr. Rodrigo R.
Monteiro de Castro, o qual indicou, na forma do art. 19 do Estatuto da Companhia, o Dr. Guilherme 
Bartoli de Almeida para secretariar a mesa. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos, proposta pela Diretoria e recomendada pelo Conselho de Administração da Companhia em 
30 de março de 2022; e (iii) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e 
dos membros da Diretoria, para o exercício de 2022. 6. Leitura de Documentos, Recebimentos de
Votos e Lavratura da Ata: Foi dispensada a leitura ou transcrição dos documentos relacionados às
matérias a serem deliberadas, uma vez que foram publicados e todos os Acionistas tinham 
conhecimento prévio de seu conteúdo, sendo que os mesmos se encontram à disposição dos
interessados, ficando também arquivados na sede da Companhia, incluindo a recomendação de 
aprovação formulada pelo Conselho de Administração da Companhia, deliberada por unanimidade, na 
forma da ata de reunião realizada em 30 de março de 2022, e o Parecer dos Auditores Independentes. 
Foi autorizada, ademais, a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a 
assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei das S.A.
7. Deliberações: Os Acionistas deliberaram o seguinte: 7.1. A aprovação: (i) por unanimidade dos
votantes e sem ressalvas, com votos de Julio Capobianco, Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto, Maria 
Silvia Ribeiro Capobianco, Maria Cecilia Ribeiro Capobianco e David Baptista da Silva Pares,
representativa de 83,7536% do capital social total, depois de examinadas e discutidas, das contas dos 
Administradores. Roberto Ribeiro Capobianco e Júlio Capobianco Filho, titulares de ações 
representativas de 11,5378% do Capital Social, abstiveram-se de votar as suas contas. O acionista 
João Paulo Ribeiro Capobianco absteve-se de votar a matéria; e (ii) por unanimidade dos votantes e 
sem ressalvas, com votos de Julio Capobianco, Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto, Maria Silvia 
Ribeiro Capobianco e David Baptista da Silva Pares, representativa de 79,0475% do capital social total, 
das Demonstrações Financeiras da Companhia. Também se abstiveram os administradores Roberto
Ribeiro Capobianco e Júlio Capobianco Filho, titulares de ações representativas de 11,5378% do 
Capital Social. Os acionistas João Paulo Ribeiro Capobianco e Maria Cecilia Ribeiro Capobianco se 
abstiveram de votar a matéria. 7.2. A aprovação, por unanimidade dos votantes, representativa de
95,2939% do capital social total, com votos de Julio Capobianco, Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto, 
Maria Silvia Ribeiro Capobianco, Roberto Ribeiro Capobianco, Júlio Capobianco Filho, João Paulo 
Ribeiro Capobianco e David Baptista da Silva Pares, da destinação do lucro líquido do exercício que se
dará da seguinte forma: (i) o montante de R$ 68.596.025,88 (sessenta e oito milhões, quinhentos e
noventa e seis mil, vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 70% do Lucro 
Líquido, que foi de R$ 97.994.322,69 (noventa e sete milhões, novecentos e noventa e quatro mil, 
trezentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), será destinado para a conta Reserva de
Lucros; e (ii) o montante de R$ 29.398.296,81 (vinte e nove milhões, trezentos e noventa e oito mil e 
duzentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), correspondente a 30% do Lucro Líquido
apurado no exercício de 2021, será destinado à distribuição aos acionistas, que poderá ser realizada 
pela Companhia parcial ou totalmente a título de JCP (juros sobre o capital próprio), hipótese em que 
será imputado ao dividendo mínimo obrigatório, previsto no Artigo 23 do Estatuto Social. O pagamento 
aos acionistas será feito em parcelas mensais, a partir de maio de 2022 e até 31 de dezembro de 2022. 
A acionista Maria Cecilia Ribeiro Capobianco se absteve de votar a matéria. 7.3. A aprovação, por
unanimidade dos votantes, representativa de 95,2915% do capital social total, com votos de Julio 
Capobianco, Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto, Maria Silvia Ribeiro Capobianco, Roberto Ribeiro 
Capobianco, Júlio Capobianco Filho, Maria Cecilia Ribeiro Capobianco e David Baptista da Silva Pares, 
da remuneração global de R$ 1.056.000,00 (um milhão e cinquenta e seis mil reais) para os membros 
do Conselho de Administração, para o exercício de 2022. O acionista João Paulo Ribeiro Capobianco 
se absteve de votar a matéria. 7.3.1. A aprovação, por maioria absoluta dos votos, representativa de
90,5829% do capital social total, da remuneração global de R$ 15.385.000,00 (quinze milhões, 
trezentos e oitenta e cinco mil reais) para os membros da Diretoria, para o exercício de 2022. Os 
acionistas João Paulo Ribeiro Capobianco e Maria Cecilia Ribeiro Capobianco se abstiveram de votar 
a matéria. Votou contra o acionista David Baptista da Silva Pares, com votos representativos de 
0,0024% do capital social total. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Presidente suspendeu a 
sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que reaberta, lida, conferida e aprovada, foi, por 
todos os presentes assinada. 9. Documentos Arquivados: Ficam arquivados na sede da Companhia
a Publicação ordenada pelo art. 133 da Lei 6.404/76, o Edital de Convocação, o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, consolidados 
em único instrumento, e a procuração outorgada pelo usufrutuário. Não foram apresentados votos por 
escrito ou manifestações pelos Acionistas. São Paulo/SP, 29 de abril de 2022. Rodrigo R. Monteiro de
Castro - Presidente; Guilherme Bartoli de Almeida - Secretário. Julio Capobianco - Usufrutuário:
pp. Maria Silvia Ribeiro Capobianco; Maria Lúcia Ribeiro Capobianco Porto; Maria Silvia Ribeiro
Capobianco; Júlio Capobianco Filho; Roberto Ribeiro Capobianco; João Paulo Ribeiro
Capobianco; Maria Cecilia Ribeiro Capobianco; David Baptista da Silva Pares. JUCESP 
nº 233.175/22-2 em 10/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária

SOLFARMA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS MERCANTIS S.A.

CNPJ/ME nº 40.004.380/0001-57 - NIRE 35.300.560.647
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures

Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, sendo a 1ª (Primeira) Série da
Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública

com Esforços Restritos, e a 2ª (Segunda) Série da Espécie Subordinada, para Colocação Privada,
da Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A., Realizada em 25 de Abril de 2022.

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10h00 do dia 25 de abril de 2022, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 
de maio de 2020 (“ICVM 625”) de forma exclusivamente eletrônica, com a dispensa de videoconferência em razão da 
presença do único titular das debêntures em circulação, com votos proferidos via e-mail que foram arquivados na sede 
social da Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, n° 600, conjunto 44, Sala 09, CEP 04.532-001, bairro Itaim Bibi. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
forme alterada (“Lei nº 6.404/76”), em razão da presença (i) do titular das Debêntures representando a totalidade das 
Debêntures em circulação (“Debenturista”) emitidas no âmbito do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primei-
ra) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, Sendo a 1ª (Primeira) Série da Es-
pécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos, e a 2ª 
(Segunda) Série da Espécie Subordinada, Para Colocação Privada, da Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis 
S.A.” (“Escritura de Emissão”); (ii) representantes da Emissora; e (iii) representantes da Oliveira Trust Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição fi nanceira com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Joaquim Floriano, n.º 1052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 36.113.876/0004-34, na qua-
lidade de agente fi duciário da Emissão (“Agente Fiduciário”). 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Vinicius Ber-
nardes Basile Silveira Stopa e secretariados por Marcelo Takeshi Yano de Andrade. 4. Abertura: Iniciando-se os traba-
lhos, o Presidente esclarece que a presente assembleia foi iniciada e regularmente instalada, conforme Escritura de 
Emissão, na presente data. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a autorização à Emissora para liberar à Solfarma 
Comércio de Produtos Farmacêuticos S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Bebedouro, Estado de 
São Paulo, na Avenida Belmiro Dias Baptista, nº 778, Distrito Industrial, CEP 14.711-130, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
46.054.219/0001-74, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.507.801(“Solfarma”) e à J. Moreira Comercial de 
Alimentos Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, na Aveni-
da Belmiro Dias Baptista, nº 570, Distrito Industrial I, CEP 14.711-130, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.237.724/0001-
91, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.200.903.755 (“J. Moreira” e, quando em conjunto com a Solfarma, doravante 
denominadas, “Cedentes”) os valores devidos em decorrência do excesso de Direitos Creditórios adquiridos pela Emis-
sora, nos termos do “Instrumento Particular de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Aven-
ças” celebrado entre a Emissora e as Cedentes, com a interveniência e anuência do Agente Fiduciário e da Oliveira Trust 
Servicer S.A. em 22 de dezembro de 2020 (“Contrato de Cessão”), e que sobejarem a Razão de Subordinação, confor-
me prevista no Contrato de Cessão, perfazendo o montante de R$ 3.357.431,70 (três milhões, trezentos e cinquenta e 
sete mil, quatrocentos e trinta e um reais, e setenta centavos), sendo certo que, nesta hipótese, os pagamentos serão 
direcionados à Conta Autorizada da Solfarma e/ou para Conta Autorizada da J. Moreira, conforme aplicável, defi nidas 
no Contrato de Cessão; e (ii) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário celebrem e formalizem todos os 
documentos e realizem todos os atos necessários para o cumprimento integral das deliberações acima. 6. Delibera-
ções: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, o Debenturista: (i) autorizaram a liberação, pela Emissora às Cedentes, dos valores devidos em 
decorrência do excesso de Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora e que sobejarem a Razão de Subordinação, 
conforme prevista no Contrato de Cessão, perfazendo o montante de R$ 3.357.431,70 (três milhões, trezentos e cin-
quenta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais, e setenta centavos), sendo certo que, nesta hipótese, os pagamen-
tos serão direcionados à Conta Autorizada da Solfarma e/ou para Conta Autorizada da J. Moreira, conforme aplicável, 
defi nidas no Contrato de Cessão; e (ii) autorizaram a Emissora e o Agente Fiduciário a celebrarem e formalizarem to-
dos os documentos e realizem todos os atos necessários para o cumprimento integral das deliberações acima. As deli-
berações desta assembleia ocorrem por mera liberalidade do Debenturista, não importando qualquer forma de renún-
cia de direitos e/ou privilégios previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da operação, bem como não 
exonera a Companhia quanto ao cumprimento de todas e quaisquer obrigações previstas nos referidos documentos. 
Em virtude das deliberações acima e independente de quaisquer outras disposições nos documentos da operação, os 
Debenturistas, neste ato, eximem a Companhia e o Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação às de-
liberações desta assembleia. Por fi m, os presentes autorizam a Companhia a publicar no seu website e a encaminhar 
à Comissão de Valores Mobiliários a presente ata em forma sumária, com a omissão da assinatura e qualifi cação de 
todos os Debenturistas, sendo dispensada, neste ato, sua publicação em jornal de grande circulação. 7. Encerramen-
to: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tra-
tar, foram encerrados os trabalhos lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por 
todos os presentes assinada. Presidente da Mesa: Vinicius Bernardes Basile Silveira. Secretário da Mesa: Marcelo Take-
shi Yano de Andrade. São Paulo, 25 de abril de 2022. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa - Presidente; Marcelo Ta-
keshi Yano de Andrade - Secretário. Debenturista: Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Di-
reitos Creditórios - Nome: Alexandre Coutinho - Cargo: Gestor - Nome: Andre Birnbaum - Cargo: vice presidente. 
Emissora: Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A. - Nome: Vinicius Bernardes Basile Silveira Sto-
pa - Cargo: Diretor. Agente Fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - 
Nome: Marcelo Takeshi Yano de Andrade - Cargo: Procurador - Nome: Ricardo Lucas Dara da Silvav - Cargo: Procura-
dor. JUCESP  220.999/22-3 em 04.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE: 35.300.391.047

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 20/04/2022
Data, Hora e Local: Aos 20/04/2022, às 10h30, na sede social da Vigor Alimentos S.A., na Cidade 
de SP, SP, na Rua Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900 (“Companhia”). Mesa: Luis 
Henrique Gennari - Presidente; Adriana Lina Bruno Klein - Secretária. Convocação e Presença: 
Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros 
da Diretoria da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração de endereço da filial da 
Companhia localizada em Maringá, PR, CNPJ 13.324.184/0026-45. Deliberações: Os Diretores 
aprovaram, por unanimidade, a alteração do endereço da filial da Companhia, CNPJ 13.324.184/0026-
45, localizada na Cidade de Maringá, PR, na Rua Alziro Zarur, 289 - lote 341/1-A/G/B - Gleba Patrimônio 
Maringá, CEP: 87080-005, para o novo endereço na Cidade de Maringá, PR, na Av. Paranavaí, 
2.652 fundos, lateral esquerda, Parque Industrial Bandeirantes - CEP 87070-130. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Luis Henrique Gennari - Presidente; Adriana Lina 
Bruno Klein - Secretária. Diretores Presentes: Luis Henrique Gennari e Emerson Paiva Inácio. Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. SP, 20/04/2022. Adriana Lina Bruno Klein 
- Secretária. JUCESP - 217.530/22-9 em 29/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0011126-74.2010.8.26.0009. O(A) Dr(a). MM, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
Regional IX Vila Prudente, do Estado de São Paulo, Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, na forma da lei, etc. Faz Saber a Cristiano 
Rodrigo Quinsan Rodrigues, CPF nº 213.180.648-56, Henrique Quinsan Rodrigues, CPF. nº 320.452.318-79, Banca de Cartuchos de São 
Paulo, CNPJ. 05.386.554/0001-92, Westcores Comércio Atacadista de Varejista Produtos de Informática Ltda., CNPJ. 08.619.022/0001-46, 
Taniamar Quinsan, CPF. 844.916.988-72 e Hilario Ribeiro Rodrigues, CPF. 995.526.478-00 que Banco Fibra S/A, ajuizou Ação de Execução 
de Título Extrajudicial, para recebimento de R$ 607.524,30 (agosto/2010), referente a cédula de credito Bancário sob nº CG355310. Estando 
os executados em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 
dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas 
e honorários e requerer o parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes que fluirão após os 20 
dias, no prazo complementar de cinco dias, sob pena de suspensão, independentemente de nova intimação, ficando advertidos de que no 
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de citação  Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0003285-85.2014.8.26.0268O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Sandra Calmon Noronha, ajuizou ação de USUCAPIÃO visando a declaração de domínio da área de 
38.138m2, situado no bairro de Potuverá, cadastrado na Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra sob nº 233641301000100000-1, 
alegando posse mansa e pacífica por prazo superior ao necessária para a declaração de aquisição dos imóveis por usucapião. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos destinatários acima indicados para que, no prazo de 15 dias úteis, a contar depois 
de decorrido o prazo de 20 dias para circulação e presunção de conhecimento do edital de citação, contestem o feito. Não sendo contestada 
a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo 09 de maio de 2022.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 09 de 
maio de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1074248-18.2017.8.26.0100  
( U-1056 ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carmo Giudice, Aderminio 
Giudice e s/m Anna de Mello Freire, Maria da Gloria Giudice, Hermogenes de Mello Giudice, Tarcisio Giudice, Sérgio 
Castanho Martinez, Fátima Abou Zenni, Nicolai Shuljenko e s/m Suzeli Maria Marques Shuljenko e João de Mello Ciudice, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros  
e/ou sucessores, que Susan Martines Castanho ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do 
imóvel localizado na Rua Cambaxirra, n° 195, Cidade A E Carvalho, São Miguel Paulista, São PauloSP, com área de 351,00 

 
20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 

Edital Para Conhecimento de Terceiros - Prazo 10 dias - Proc. 1032140-18.2017.8.26.0053. O Dr. Sergio Serrano Nunes Filho, 
Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central/SP. Faz Saber que a Prefeitura do Município de São Paulo, move uma 
ação de Desapropriação contra Elina Flora da Silva Albuquerque, CPF 128.561.758-48, Maria de Fátima Albuquerque da Silva,  
CPF 046.207.378-52, Gcilene de Albuquerque Silva, CPF 128.561.768-10, Flavia Albuquerque da Silva Gaspar, CPF 288.189.328-70 
e s/m Adilson Aparecido Gaspar, CPF 126.949.728-61, Rosilene Albuquerque da Silva, CPF 054.184.418-09, Jucilene Albuquerque 
de Souza, CPF 113.941.408-94 e s/m Rogério Marcelo Zilotti de Souza, CPF 162.871.558-54, Daniel de Albuquerque Silva,  
CPF 010.661.348-04 e s/m Marlene dos Santos Silva, CPF 035.475.088-78, Espólio de José Alberto Albuquerque da Silva, e Marilene 
de Jesus Vaz da Silva, CPF 314.614.358-54, objetivando a área de 206,39m², concernente à totalidade do imóvel situado na Rua 
Augusto José Pereira, nº 349, Jardim Maristela, São Paulo/SP, contribuinte nº 107.216.0028-9. Contestada a ação, foi recusada a oferta. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000199-57.2021.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO, Brasileiro, Pastor, RG 15.969.860-1, CPF 091.046.498-77, com endereço à Rua 
Sabia Branco, 229, Casa C, Jaguare, CEP 05328-140, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de 
sentença por parte de Henrique Cordeiro Marques, e que encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, do documento de fls. 397/398 que noticia o bloqueio parcial do valor do crédito em execução, de 
R$1.589,19, bem como, que foi requisitada a transferência de valores bloqueados e declarada em penhora, dispensada a 
lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5º, do diploma legal. Fica o devedor INTIMADO, acerca do bloqueio, 
transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC. No 
silêncio do executado, será expedido mandado de levantamento eletrônico ao exequente. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2022.  [22,23] 
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2ª VARA CÍVEL DO FORO DE OSASCO-SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000152-31.2022.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc.. FAZ 

SABER a(o) CLÁUDIO MIGUEL, Brasileiro, CPF 762.095.598-04, com endereço à Rua Santa Elisa, 46, Vila Santa Clara, 
CEP 03159-150, São Paulo  SP, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
5.672,40 (dezembro/2021), devidamente atualizada e acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis 
para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Osasco, aos 12 de abril de 2022.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017704-68.2021.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jurandir 
Augusto Raggio de Oliveira, brasileiro, CPF 136.597.688-20 (demais dados ignorados) e a Mirelle Amaral Meredig brasileira, CPF 
310617878-77 (demais dados ignorados) que lhes foi proposta uma ação adjudicação Compulsória, pelo Procedimento Comum Cível 
por parte de Guilherme Guaitoli Fiori Neaime e outros, alegando em síntese: “Adjudicação compulsória do imóvel: Um lote de 
terreno de nº 20 da Quadra 4-Z do loteamento da Companhia Territorial Urbana, na Alameda Maruás”. Matrícula n. 108.603 do 14º 
CRI/SP, constante da averbação nº 1 à margem da matrícula nº 108.603 do 14º CRI/SP. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, 
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257 do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1050827- 
04.2014.8.26.0100 (U- 652) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Oscar Rodrigues Braz 
e s/m. Lourdes Conceição Braz, Dante Trentin, Lucineide Moreira dos Santos, Anderson dos Santos Silva, Andreia dos Santos Silva, 
representada por Lucineide Moreira dos Santos, Adriana dos Santos Silva, Ida Di Bernardi, Humberto Marino, Desdemona ou 
Desmona Elvira Mafalda Marinho Chiavone e s/m. Roque de Lorenzo Chiavone, Yolanda Marino Mandia e s/m. Luiz Mandia, Aida 
Marino Barrella e s/m. Plinio Barrella, Paulo Murilo Teixeira Sobrinho e s/m. Ducilania de Alencar Brito, Isaac Teixeira, Valdelice 
Teixeira, Soinir Araujo ou Soinir Campos Araujo, Lucineide Silva, Gustavo Faraone, Mauro Rodrigues, José Lourenço Marques da 
Silva Junior e Clarice Brandi Marques da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria do Carmo Moniz de Medeiros Rodrigues e Vanderlei 
Rodrigues ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado na Rua Angelo Montecilli, nº 
13, Vila Esperança, São Paulo-SP, com área de 100,00 m², contribuinte municipal nº 059.059.0060-4, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0043927-75.2021.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 42ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dra. Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
PAULOABDALA MILAN ELIAS, RG 8536703, CPF 054.775.548-19, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de sentença, movida por Maria Anna Olga Luiza Bonomi.Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do art. 513, §2º, IV, do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.097,23(outubro/2021), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§, do CPC) Fica ciente, ainda, que 
nos termos do art.525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias 
úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.                                        [11,12] 

3ª Vara da Família e Sucessões - Foro Central Cível. Processo nº 0047353-76.2013.8.26.0100 - Interdição - 
Tutela e Curatela - Edital para Conhecimento de Terceiros, expedido nos Autos de Interdição de Elvira Maria 
Machado Caivano, requerido por Nicolau Caivano - Processo nº 0047353-76.2013.8.26.0100. O Dr. Ricardo 
Cunha de Paula, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, Comarca 
de São Paulo do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. “...Posto isso, acolho o pedido para decretar 

Antonio Machado e Ricardina de Sá Machado, nascida em 26/06/1937, natural de Itaju - SP, com endereço 
à Rua Doutor Franco da Rocha, 194, Apto 72, Perdizes, CEP 05015-040, São Paulo - SP, portadora de 
“Demência na doença de Alzheimer” (CID 10 - F00), afetando todos os atos da vida civil relacionados 
aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curador NICOLAU CAIVANO, brasileiro,  
RG 3004475, CPF 007.172.078-20, domiciliado à Rua Doutor Franco da Rocha, 194, apto 72, Perdizes,  
CEP 05015-040, São Paulo – SP...”. São Paulo, 14 de janeiro de 2020.                                               B 11/05

Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0000687-33.2022.8.26.0704 A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc. Faz saber a Helen 
Praxedes de Moura, brasileira, CPF n° 434.003.308-17, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Richard de Paula Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP, sob o número 347.388. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 1.512,57, devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2022. 

VII - Itaquera e Guaianazes Varas Cíveis 3ª Vara Cível FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª VARA CÍVEL 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046383-98.2012.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a 
José Constantino Furtado, CPF 900.931.788-91, que por parte de Michel Vitor Toniato, foi ajuizada uma Ação de Imissão de Posse 
com Pedido de Tutela antecipada, contra Isabel Mateus Pereira e outros, objetivando decretar a imissão definitiva do Autor na 
posse do apartamento 11-A, situado na Rua Conto de Areia, nº 202, integrante do Conjunto Habitacional Castro Alves Cidade 
Tiradentes, da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB. As fls. dos autos, foi determinado que viesse 
integrar a lide como denunciado, o citando e, encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi expedido o presente, para que, no 
prazo de 15 dias,a fluir após o prazo de 20 dias supra, venha integrar a lide e alegue o que for a bem de seus direitos, sob pena de 
presumirem-se aceitos os fatos articulados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS [12] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 0404495-73.1994.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/ Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDA HENRIQUES GONCALVES ZOBOLI, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO move uma 
Desapropriação - contra Antonio Gomes Moreira da Silva, objetivando o imóvel situado na Estrada de Itapecerica, constante de 

-1, 
Matrícula: 453.700- 11ºCRI; declarados de utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 33.086/93, datado de 30/03/1993. 
Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril de 2022.                                              [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020697-43.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Olivier Haxkar Jean, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) JOÃO NUNCIO DE CASTRO, Brasileiro, CPF 008.665.318-07, com endereço à Rua Olga Fadel Abarca, 520, Jardim Santa 
Terezinha (zona Leste), CEP 03572-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de 
Posse por parte de Espólio de Roberto Galbraith Haddad e outro, alegando em sínte
reintegração de posse, do imóvel Lote 35-A da Quadra 54, Cid. Santa Bárbara, São Mateus, São Paulo-SP., e condenando o 
réu ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2022.                                          [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 1026474-60.2015.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna 
Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Aron Tandeitnik, Lúcia Koiller Tandeitnik, José Kreimer, Mina Kreimer, 
Esteban Ignácio Schreiber Wesova, Anna Vera Schreiber, Benjamim Klajman, Martha Klajman, Francisco Gomes Cirilo, 
Ivone dos Reis Cirilo,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores,que Rodrigo Oliveira Filho e Maria Rodrigues Neta ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando declaração de 
domínio sobre imóvel situado na Rua José Francisco de Morais,lote nº.22-B da quadra nº.12, Jardim Colonial, São Paulo-
SP, CEP: 04821150, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.            [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1038241-90.2018.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian 
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAQUIM NEVES, Carlos Silveira, Rafaela de Souza Silveira, 
IZABEL NEVES, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Eunice Souza Augusto Eden ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre 
imóvel situado na Avenida General Edgar Facó nº 1.143, Vila Pereira Cerca, São Paulo - SP, CEP: 02924-401, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede se o presente edital para citação dos 
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da 
publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                          [12,13] 

Edital para Conhecimento de Terceiros, expedido nos Autos de Interdição de M. H. C. M. D., requerido por J. M. D. M., CPF 116.772.XXX-XX  
Processo n° 1060404-93.2020.8.26.0100. O Dr. Ricardo Pereira Junior, MM. Juiz de Direito da 12ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central 
Cível, Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
para DECRETAR A INTERDIÇÃO PARCIAL de M. H. C. M. D. declarando-a, na forma do artigo 4°, inciso III, do Código Civil, incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil relativos aos direitos de natureza patrimonial e negociai, quais sejam, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 
hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (artigo 85 da lei n. 13.146/2015 
c/c artigo 1.782 do Código Civil). Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do artigo 487, I, do Código Processual Civil. Com 

assinatura de termo. Esta sentença produz efeitos desde logo (art. 1.012, § 1°, inciso VI, do CPC). Em atenção ao disposto no art. 84, §4° da Lei 

SCPC e ao SCP para que anotem em seus bancos de dados a. interdição da ré, assim como aos Cartórios de Registros de Imóveis respectivos 
para a averbação da interdição nas matrículas dos imóveis de propriedade da interdita. São Paulo, 26.04.2022                                          B 12/0515FI =�51��FI KL6
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Governo assina ordem de
serviço para obras no Paraná

PÁGINA 4 Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022

O governo federal, por meio
do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(Dnit), assinou na quarta-feira
(11) a ordem de serviço para o
início da primeira etapa das obras
de implantação e pavimentação
de 13 quilômetros do chamado
Contorno Sul Metropolitano de
Maringá (PR), que começa na
Rodovia BR-376. 

A medida foi assinada duran-
te visita do presidente Jair Bol-
sonaro à cidade do noroeste pa-
ranaense. O presidente partici-
pou da Expoingá, a feira agrope-
cuária de Maringá. Ele chegou no
início da tarde e participou de um
passeio de motocicleta até o par-
que de exposições da cidade.
Depois do evento, o presidente

retornou para Brasília.
As obras do Contorno Sul

Metropolitano de Maringá têm o
objetivo de desafogar o intenso
tráfego de caminhões em trechos
urbanos da cidade. No total, o con-
torno terá cerca de 32 quilômetros.

A primeira fase, que contem-
plará 13 km, compreende um tre-
cho que tem início na saída da ci-
dade para Paranavaí, com término
na Estrada Rural Pinguim, nas ime-
diações do Parque Cidade Indus-
trial de Maringá. O valor da licita-
ção é R$ 253 milhões.

A empresa contratada para a
obra foi a Bandeirantes Comércio
e Engenharia, que terá cerca de
990 dias para elaborar projetos e
executar a obra.

Durante seu discurso na Expo-

ingá, Bolsonaro comentou sobre a
inflação do país. Segundo ele, trata-
se de um problema global e que os
preços no Brasil subiram menos do
que outros países.

“Apesar da inflação estar alta no
Brasil, bem como a questão dos com-
bustíveis, na nossa terra os efeitos
são menores”, afirmou.

Em abril, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação oficial,
fechou em 1,06%. Segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), que calcula o IPCA, a
inflação acumulada em 12 meses está
em 12,13%.

Para conter a inflação, o gover-
no federal zerou o imposto de impor-
tação de sete categorias de produ-
tos alimentícios. (Agencia Brasil)

Justiça mantém prisão de delegada
flagrada com R$ 1,7 milhão

A Justiça manteve a prisão
da delegada de polícia Adriana
Belém, presa  na terça-feira (10)
na Operação Calígula, após ser
flagrada com R$ 1,7 milhão em
seu apartamento. Em audiência
de custódia, realizada na quar-
ta-feira (11), a juíza Daniele Lima
Pires Barbosa negou pedido de
relaxamento da prisão.

A delegada permanecerá
presa no Instituto Penal Os-
car Stevenson, em Benfica,

considerada uma unidade para
presos especiais e que funcio-
na como a porta de entrada
para o restante do sistema pri-
sional do estado.

A juíza considerou haver pro-
vas para a manutenção da prisão
da delegada em razão do alto va-
lor em espécie apreendido na
casa de Adriana Belém.

A magistrada ressaltou que
os valores encontrados na resi-
dência da delegada demonstram

indícios “de continuidade de
atuação da custodiada no cri-
me de corrupção passiva”.

Também durante a audiên-
cia de custódia, ao analisar o
mandado de prisão, a juíza Da-
niele Barbosa negou o pedido
da defesa da delegada para
substituir a prisão preventiva
pela prisão domiciliar. Em mani-
festação, o Ministério Público
requereu a manutenção da pri-
são.  (Agencia Brasil)
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BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/MF n° 13.370.835/0001-85

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento a Circular nº 3.833, de 17 de maio de 2017 
do Banco Central do Brasil (BCB), a administração da BPP 
Instituição de Pagamento S.A. (BPP) tem o prazer de subme-
ter à apreciação de V.Sas. as demonstrações fi nanceiras da 
Instituição relativas ao exercício fi ndo em 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021. A BPP oferece uma conta digital e um cartão pré-
-pago internacional VISA, controlado por um aplicativo de-
senvolvido para smartphone nas plataformas Android e iOS, 
reduzindo signifi cativamente a complexidade e os custos da 
sua operação, gerando aos seus clientes facilidade e con-
trole de suas fi nanças. Em 09 de abril de 2018 a BPP foi 
aprovada como instituição de pagamentos na modalidade 
de emissor de moedas eletrônicas, pelo BCB de acordo com 
a publicação em Diário Ofi cial. Em 01 de outubro de 2021 a 
BPP foi adquirida pela Dock Soluções em Meios de Paga-

mentos e autorizada a troca do controle acionário pelo BCB, 
com publicação em Diário Ofi cial em 10 de dezembro de 
2021. Ressaltamos que as vendas em 2021, tiveram sua re-
ceita formada em 30% pelo produto Pix, focando em clien-
tes indiretos de SaaS, crescimento acelerado no segundo 
semestre. As receitas de Cobrança (boletos) também tive-
ram impacto positivo, com crescimento de 10% em compa-
ração ao ano anterior. O produto Visa Travel Money (VTM), 
bastante relevante na composição de nossas receitas, teve 
seu volume impactado pela pandemia da COVID-19, consi-
derando que seu uso está associado a viagens internacio-
nais. Da mesma forma, o produto incentivo, ligado a promo-
ções e campanhas à clientes conveniados a agências e 
shopping centers, sofreu com a recente retração da econo-
mia. Com o arrefecimento da pandemia, estimamos a reto-

mada de crescimento em ambos os produtos. Com base em 
nossa revisão, concluímos que não temos conhecimento de 
nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações 
fi nanceiras referidas não estão elaboradas, em todos os as-
pectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), em conjun-
to às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e de-
mais diretrizes previstas no Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), as quais levam em 
consideração as disposições contidas na Lei das Socieda-
des por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 
11.638/07 e 11.941/09. Ficamos à disposição para quais-
quer esclarecimentos que se fi zerem necessários.

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante 666.601 184.907
Disponibilidades 22.966 2.816
Títulos e Valores Mobiliários 460.413 152.686
Livres 2.407 3.965
Vinculados Conta Pré Paga 446.242 127.217
Vinculados a Prestação em Garantias 11.764 21.504
Relações Interfi nanceiras 176.910 24.976
Outros Créditos 6.311 4.429
Não circulante 23.500 26.438
Realizável a Longo Prazo 178 -
Outros Créditos 178 -
Permanente 23.322 26.438
Imobilizado 1.304 1.770
Intangível 22.018 24.668

Total do ativo 690.101 211.345

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Em reais mil)
PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante 668.650 195.308
Contas de Pagamento Pré Pago 466.841 143.114
Relações Interfi nanceiras 161.505 21.138
Outras Obrigações
Fiscais e Previdenciárias 2.103 1.999
Obrigações por
 transações de pagamentos 32.387 20.576
Provisão para Contingência 715 463
Partes Relacionadas a Pagar - 3.867
Diversos 5.098 4.151
Resultado de exercício futuro - 291
Patrimônio líquido 21.451 15.746
Capital Social 70.736 57.737
Adiantamento para Futuro
 Aumento de Capital 6.618 -
Ajuste de Avaliação Patrimonial (182) (42)
Prejuízos Acumulados (55.722) (41.949)
Total do passivo e
 patrimônio líquido 690.101 211.345

 01/07/2021 31/12/ 31/12/
 a 31/12/2021 2021 2020
Receita de serviços 38.252 65.065 38.304
Receitas fi nanceiras 9.248 10.865 9.453
Receita de Incentivo 76 361 -
(-) Impostos incidentes
 sobre receitas (4.862) (8.071) (5.061)
Resultado Operacional 42.714 68.220 42.696
Custo dos serviços prestados (20.570) (34.171) (17.235)
Lucro Bruto 22.144 34.049 25.461
Administrativas e gerais (25.994) (40.814) (23.499)
Resultado de participações
 em controladas - - -

Demonstrações dos resultados dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais mil)

Demonstrações do resultado abrangente dos 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em reais mil)

Demonstrações dos fl uxos de caixa dos exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais mil)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais mil)

 01/07/2021 31/12/ 31/12/
Lucro ou Prejuízo a 31/12/2021 2021 2020
 líquido do exercício (7.046) (13.773) (2.277)
Itens que não afetam o caixa operacional
Resultado de
 Participação de Controladas - - -
Ajuste de Exercício Anterior/
 Avaliação Patrimonial (152) (140) (3.646)
Juros sobre partes relacionadas - 173 229
Aumento (Redução) de
 provisão para contingências 90 252 (474)
Depreciação e amortização 3.188 6.346 3.302
 (3.921) (7.141) (2.866)
Aumento e diminuição das
 contas de ativo e passivo
Títulos e valores mobiliários (308.699) (460.412) -
Outros créditos (446) (2.060) (2.844)
Aumento de outros créditos-diversos - - 4.416
Relações interfi nanceiras (142.957) (151.934) (24.976)
Tributos diferidos - - -
Recursos recebidos
 de clientes pré-pago 331.536 323.728 46.314
Relações interfi nanceiras 124.631 140.367 3.130
Outros credores
 em moeda estrangeira - - (23.717)
Diversos (241) 774 (1.946)
Partes relacionadas a pagar (12.039) (3.867) (2.800)
Fiscais e Previdenciárias 249 104 1.999
Obrigações por transações
 de pagamentos 11.085 11.811 20.576
Aumento de resultados
 de exercícios futuros - (291) 291
Caixa líquido das
 atividades operacionais (801) (148.923) 17.577
Fluxo de caixa das
 atividades de investimentos
Aquisições de bens do
 imobilizado e intangível (1.748) (3.230) (7.590)
Investimentos no exterior - - -
Aumento de capital 19.617 19.617 8.800
Caixa líquido das ativi-
 dades de investimentos 17.869 16.387 1.210
Fluxo de caixa das
 atividades de fi nanciamentos
Empréstimos e fi nanciamentos - - -
Caixa líquido das
 atividades de fi nanciamentos - - -
Aumento / Redução
 líquido de caixa 17.068 (132.536) 18.787
Caixa no início do exercício 5.898 155.502 136.715
Caixa no fi nal do exercício 22.966 22.966 155.502
Aumento / Redução
 líquido de caixa 17.068 (132.536) 18.787

  01/07/2021 31/12/ 31/12/
 a 31/12/2021 2021 2020
Prejuízo do período (7.046) (13.773) (2.277)
Outros resultados abrangentes - - -
Total do resultado
 abrangente do exercício (7.046) (13.773) (2.277)

  Capital  Ajuste de Prejuízos
  social AFAC Avaliação Patrimonial acumulados Total
Saldo em 1° de janeiro de 2020  44.523 4.414 (14) (36.054) 12.869
Aumento de capital social  13.214 (4.414) - - 8.800
Lucro/Prejuízo do semestre  - - - 778 778
Ajuste de avaliação patrimonial  - - (5) - (5)
Saldo em 30 de junho de 2020  57.737 - (19) (35.276) 22.442
Aumento de capital social  - - - - -
Lucro/Prejuízo do semestre  - - - (3.056) (3.056)
Ajuste de avaliação patrimonial  - - (23) - (23)
Ajuste de exercício anterior  - - - (3.617) (3.617)
Saldo em 31 de dezembro de 2020  57.737 - (42) (41.949) 15.746
Aumento de capital social  - - - - -
Lucro/Prejuízo do semestre  - - - (6.727) (6.727)
Ajuste de avaliação patrimonial  - - 13 - 13
Saldo em 30 de junho de 2021  57.737 - (29) (48.676) 9.032
Aumento de capital social  12.999 - - - 12.999
Adiantamento para futuro aumento de capital - 6.618 - - 6.618
Lucro/Prejuízo do semestre  - - - (7.046) (7.046)
Ajuste de avaliação patrimonial  - - (152) - (152)
Saldo em 31 de dezembro de 2021  70.736 6.618 (181) (55.722) 21.451

Paulo Renato Della Volpe - Diretor
José de Carvalho Junior - Diretor

Danilo da Silva Primo 
Contador CRC 1SP 310899/O-2

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia e no digital: www.jornalodiasp.com.br

 01/07/2021 31/12/ 31/12/
 a 31/12/2021 2021 2020
Outras receitas e despesas (3.069) (6.069) (4.333)
Lucro / Prejuízo Operacional (6.919) (12.834) (2.371)
Resultado fi nanceiro (127) (939) 175
Resultado antes de imposto de
 renda e contribuição social (7.046) (13.773) (2.196)
Imposto de renda e contribuição
 social corrente e diferido - - (81)
Lucro / Prejuízo Exercício (7.046) (13.773) (2.277)
Qtde. média de ações em
 circulação no exercício 89.916 89.916 85.046
Lucro por ação (0,078) (0,153) (0,027)

SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ nº 02.886.838/0001-50 NIRE 35.300.158.903 

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022 
Data, Hora, Local: 22.02.2022, às 8:15 horas, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400FR, 1º andar, Jaguaré, 
São Paulo/SP. Presenças: totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Leal Villa, Secretário: Fernando Lima Ro-
cha Lohmann. Deliberações Aprovadas: 1. a renúncia da Sra. Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, que, nos termos do 
§ 2º, Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia deixa o cargo de Conselheira independente da Companhia, conforme 
termo de renúncia, tendo os Acionistas agradecido à Conselheira pelos relevantes serviços prestados quando do exer-
cício do cargo. 2. a eleição da Sra. Denise Pauli Pavarina, brasileira, em união estável, RG nº 11.974.549-5 e CPF/
ME nº 076.818.858-03, com endereço comercial  em São Paulo/SP, como Conselheira independente. A Conselheira ora 
eleita aceitou o cargo para o qual foi eleita, afi rmando expressamente, que não está impedida por lei de exercer ativi-
dades mercantis, e tomará posse em seu cargo, mediante a assinatura do Termo de Posse, na data da 1ª reunião que 
ocorrer após a presente data, observado o prazo máximo de 30 dias para a efetiva investidura, nos termos o § 1º, Ar-
tigo 14 do Estatuto Social. 3. Ratifi car a composição do Conselho de Administração, todos com mandato unifi cado até 
a AGO que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao exercício social fi ndo em 
31.12.2022. • Carlos Leal Villa, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 01.085.368-58 SSP/BA, CPF/ME nº 
112.163.365-04, com endereço comercial em São Paulo/SP, no cargo de Presidente do Conselho de Administração; • 
Paul Richard Mitchener, americano, engenheiro ambiental, casado, passaporte nº 486509721, residente nos Esta-
dos Unidos, Estado da Carolina do Norte (North Carolina), no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; 
• Fernando Lima Rocha Lohmann, brasileiro, economista, casado, RG nº 10.117.655-0 IIFP/RJ e CPF/ME nº 
289.332.08801, residente em São Paulo/SP, no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; • Albérico 
Machado Mascarenhas, brasileiro, casado, economista, RG nº 01.036.068-90 SSP/BA e CPF/ME nº 101.846.785-87, 
residente em Salvador/BA, no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; • Olga Stankevicius Colpo, 
brasileira, casada, psicóloga, RG nº 5.472.441-7 SSP/SP e CPF/ME nº 216.118.408-30, residente em São Paulo/SP, no 
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e • Denise Pauli Pavarina, brasileira, em união estável, 
RG nº 11.974.549-5 e CPF/ME nº 076.818.858-03, residente em São Paulo/SP, no cargo de membro efetivo do Conse-
lho de Administração. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22.02.2022. Mesa: Carlos Leal Villa - Presidente da 
Mesa, Fernando Lima Rocha Lohmann - Secretário da Mesa. Acionistas: Solví Environnement S.A.S - Carlos Leal 
Villa. Brasil Verde Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - p. Fernando Lima Rocha Loh-
mann, p. Thomas Marshal Skinner. JUCESP nº 206.571/22-7 em 26.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

PROVU SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E CORRESPONDENTE BANCÁRIO S.A.

CNPJ/ME nº 20.265.259/0001-71 - NIRE 35.300.477.286
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de maio de 2022

Data, Hora e Local: 02.05.2022, às 13 horas, na sede, Rua Paes Leme, nº 524, cjs. 162, 163 e 164, São Paulo/SP. 
Mesa: Presidente: Marcelo Camargo Ramalho, Secretário: Alexandre Junior da Silva Nogueira. Presença: totalidade 
do capital. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Aumentar o capital social da Companhia no valor de R$ 44.700.000,00, 
passando de R$ 185.375.576,00 para R$ 230.075.576,00, mediante a emissão de 9.084.617.852.551 novas ações or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações já existentes, ao preço de emissão de aproxima-
damente R$ 0,0000049204051 por ação, fi xado nos termos do art. 170, § 1°, II, da Lei das S.A., integralmente destina-
do à conta de capital social, perfazendo o preço de emissão global de R$ 44.700.000,00. 2. Com o expresso consenti-
mento da acionista Apoema Participações S.A., que neste ato renuncia a seu direito de preferência para a subscri-
ção, na proporção de sua participação acionária na Companhia, do aumento de capital social ora aprovado, a totalida-
de das ações ora emitidas são integralmente subscritas nesta data pelo acionista Launch Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações constituído e organizado de acordo 
com as leis da República Federativa do Brasil, CNPJ nº 38.259.345/0001-37, com sede em São Paulo/SP, representado 
pelo seu procurador, e serão integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição constante do 
Anexo I. 3. Os sócios concordam que o aumento de capital subscrito nos termos do item 2 acima será integralizado 
em até 1 ano contado da presente data. 4. Alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social: “Artigo 5°. O capital 
da Sociedade, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 230.075.576,00, 
dividido em 12.192.122.965.195 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 5. A consolidação do Estatuto So-
cial. 5. Encerramento: nada mais. São Paulo, 02.05.2022. Mesa: Marcelo Camargo Ramalho - Presidente; Ale-
xandre Junior da Silva Nogueira - Secretário. Mesa: Marcelo Camargo Ramalho - Presidente, Alexandre Ju-
nior da Silva Nogueira -  Secretário. Acionista presentes: Launch Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, p.p. Alexandre Junior da Silva Nogueira. Apoema Participações S.A. - p.p. Alexandre 
Junior da Silva Nogueira. JUCESP nº 229.616/22-7 em 06.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RUMO MALHA CENTRAL S.A.
CNPJ/ME nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35300535936

EXTRATO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021

Realizada às 13h00min do dia 23 de dezembro de 2021, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 
andar 03, Conjunto 32, Sala 06, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Mesa: Daniel Rockenbach, Presidente; 
Luiz Henrique Trajano Lima, Secretário. Presenças: Os conselheiros da Companhia indicados no 
item 6 da presente ata. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: (i) Receber 
renúncia apresentada pelo Sr. Ricardo Lewin, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados, o qual permanecerá no cargo 
até o dia 01 de janeiro de 2022. Eleger o Sr. Rafael Bergman, brasileiro, casado, economista, 
portador da cédula de identidade nº 10963394 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.006.257-50, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3° andar, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores, cargo este que será assumido em 2 de janeiro de 2022. Encerramento. Nada mais. 
São Paulo, 23 de dezembro de 2021. Luiz Henrique Trajano Lima, Secretário e Advogado. OAB/PR 
84.949. JUCESP nº 4.615/22-0 em 11/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RUMO MALHA CENTRAL S.A.
CNPJ/ME nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35300535936

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Realizada em 22 de fevereiro de 2022, às 14h00 min, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, Andar 03, Conjunto 32, sala 06, Itaim Bibi (“Companhia”). Mesa: 
Daniel Rockenbach como Presidente; Luiz Henrique Trajano Lima, como Secretário. Presenças: Os 
membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo. Deliberações: Em observância ao 
disposto no artigo 22, o, do Estatuto Social da Companhia, bem como em cumprimento da determinação 
estabelecida no art. 91, §1º, i, a do DREI 81, resolvem os Conselheiros: (i) Aprovar a contratação de swap 
cambial ou outra garantia que venha substituí-la, pela Companhia no montante de até R$ 800.000.000,00 
(oitocentos milhões de reais). (ii) Aprovar a contratação de swap cambial ou outra garantia que venha 
substituí-la, pela Companhia no montante de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), através 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO tendo a controladora Rumo S.A. 
como garantidora, nos termos do Anexo 5.2 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, 
permanecerá arquivado na sede da Companhia. (iii) Ratificação de todos os atos já praticados pela 
Diretoria da Companhia referentes à deliberação tomada nos itens 5.1 e 5.2 acima. (iv) Receber a 
renúncia apresentada, pelo Sr. Darlan Fábio De David, com efeitos desde 18.02.2022, ao cargo de 
Diretor de Suprimentos, Projetos e Segurança da Companhia. (v) aprovar ajustes na Diretoria da 
Companhia, para excluir a Diretoria de Suprimentos, Projetos e Segurança. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 22 de fevereiro de 2022. Luiz Henrique Trajano Lima, Secretário, OAB/PR nº 84.949. JUCESP 
nº 173.237/22-8 em 05/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RUMO MALHA OESTE S.A.
CNPJ/MF nº 39.115.514/0001-28 - NIRE nº 35.300.156.200

Companhia Aberta - Categoria B
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021
Realizada às 12h00min do dia 23 de dezembro de 2021, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 
3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP. Mesa: Daniel Rockenbach, Presidente; Luiz 
Henrique Trajano Lima, Secretário. Presenças: Os conselheiros da Companhia indicados no item 6 
da presente ata. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: Receber a renúncia 
apresentada pelo Sr. Ricardo Lewin, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, 
o qual permanecerá no cargo até o dia 01 de janeiro de 2022. Eleger o Sr. Rafael Bergman, 
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10963394 IFP/RJ, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 071.006.257-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3° andar, ao cargo de 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, cargo este que será assumido em 02 de janeiro 
de 2022. Encerramento. Nada mais havendo. São Paulo, 23 de dezembro de 2021. Luiz Henrique 
Trajano Lima OAB/PR 84.949, Secretário e Advogado. JUCESP nº 4.765/22-9 em 11/01/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RUMO MALHA PAULISTA S.A.
CNPJ/MF n° 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181

Companhia Aberta - Categoria “B”
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022
Realizada às 15h00min do dia 22 de fevereiro de 2022, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 
3º andar Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP (“Companhia”). Mesa: Daniel Rockenbach, 
Presidente; Luiz Henrique Trajano Lima, Secretário. Presenças: Os conselheiros da Companhia 
indicados no item 6 da presente ata. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: 
(I) Receber a renúncia apresentada pelo Sr. Darlan Fábio de David, com efeitos desde 18.02.2022, 
ao cargo de Diretor de Suprimentos, Projetos e Segurança da Companhia. (II) aprovar ajustes na 
Diretoria da Companhia, para excluir a Diretoria de Suprimentos, Projetos e Segurança. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22 de fevereiro de 2022. Luiz Henrique Trajano Lima. 
Secretário e Advogado, OAB/PR 84.949. JUCESP nº 173.238/22-1 em 05/04/2022. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

RUMO MALHA PAULISTA S.A.
CNPJ/MF n° 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181

Companhia Aberta - Categoria “B”
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021
Realizada às 09h00 do dia 23 de dezembro de 2021, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º 
andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP. Mesa: Daniel Rockenbach, Presidente; Luiz 
Henrique Trajano Lima, Secretário. Presenças: Os conselheiros da Companhia indicados no item 6 
da presente ata. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: (i) Receber a renúncia 
apresentada pelo Sr. Ricardo Lewin, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores, o qual permanecerá no cargo até o dia 01 de janeiro de 2022. (ii) Eleger o Sr. Rafael 
Bergman, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10963394 IFP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 071.006.257-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3º andar, 
ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, cargo este que será assumido em 
02 de janeiro de 2022. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23 de dezembro de 2021. Luiz 
Henrique Trajano Lima, Secretário e Advogado, OAB/PR 84.949. JUCESP nº 24.023/22-0 em 
13/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

WeWork Empreendimentos e Reformas de Escritório Ltda.
CNPJ/MF nº 29.843.667/0001-38 - NIRE 35.235.193.533

RESOLUÇÃO DE SÓCIOS 
Datada de 02 de Maio de 2022

WeWork Serviços de Escritório Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Paulista, nº 1.374, 4º, 5º, 6º, 11º e 12º andares, Bela Vis-
ta, CEP 01310-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) 
sob o nº 23.301.943/0001-50, e com o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.229.458.733 
em sessão de 17 de setembro de 2015, neste ato representada por seu diretor, Sr. Felipe Portes Rizzo Assunção, brasileiro, casado, economista, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 50.921.183 (SSP/SP) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 
082.821.637-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Anapurus, nº 1345, Apt. 52, Moema, CEP 
04087-004, e doravante denominada “WW Serviços”; e WW Argentina HoldCo II B.V., sociedade organizada e existente de acordo com as leis da 
Holanda, com sede em Weteringschans 165, 1017XD, Amsterdam, Holanda, inscrita no CNPJ sob o nº 42.960.478/0001-03, neste ato representada, na 
forma de seus atos constitutivos, por sua procuradora e representante legal Sra. Claudia Quintella Woods, brasileira, divorciada, administradora de 
empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 02.046.249-10 (DETRAN/RJ) e inscrita no CPF sob o nº 098.823.117-41, residente e domiciliada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, nº 1.374, 4º, 5º, 6º, 11º e 12º andares, Bela Vista, CEP 01310-100, e 
doravante denominada “WW Argentina”, na qualidade de sócias representando a totalidade do capital social de WeWork Empreendimentos e 
Reformas de Escritório Ltda. (“Sociedade”), sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Paulista, nº 1.374, 11º andar, sala A, Bela Vista, 
CEP 01310-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 29.843.667/0001-38, e com o seu Contrato Social arquivado na 
JUCESP sob NIRE 35.235.193.533 em sessão de 1º de março de 2018 e 8ª e última alteração ao Contrato Social datada de 12 de janeiro de 2022, arqui-
vada na JUCESP sob no 74.658/22-0, em sessão de 15 de fevereiro de 2022, RESOLVEM, neste ato, por unanimidade de votos, em conformidade com 
os Artigos 1.082 e 1.084 do Código Civil Brasileiro, reduzir o capital social da Sociedade, considerado excessivo para a consecução do objeto social, dos 
atuais R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) para R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), representando, portanto, uma redução 
correspondente a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), mediante o cancelamento de 6.000.000 (seis milhões) de quotas devidamente integraliza-
das e de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, detidas pela sócia WW Serviços, nos termos do Artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, e com 
a restituição de valores correspondentes à sócia WW Serviços. Diante disso, a sócia WW Serviços receberá a quantia de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 
de reais), quantia correspondente ao valor de referidas 6.000.000 (seis milhões) de quotas integralizadas e anteriormente detidas no capital social da 
Sociedade e ora canceladas. Os sócios estabeleceram, ainda, que esta redução do capital social será formalizada por meio da assinatura e arquivamento 
da respectiva Alteração do Contrato Social da Sociedade perante a JUCESP, autorizando a administração da Sociedade a tomar todas e quaisquer 
providências bem como assinar todos e quaisquer documentos necessários para a realização da redução do capital social, de acordo com o estabelecido 
no Contrato Social da Sociedade. De acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 1.084 do Código Civil, o presente instrumento com a cópia de sua pu-
blicação, bem como a Alteração do Contrato Social da Sociedade que irá formalizar a redução do capital social, serão devidamente arquivadas perante 
a JUCESP, não antes de 90 (noventa) dias após a publicação do presente instrumento. Em conformidade com os Parágrafos 1º e 3º do Artigo 1.072 do 
Código Civil Brasileiro, com a Cláusula 9, parágrafo 1º do Contrato Social da Sociedade, a Reunião de Sócios da Sociedade foi dispensada visto que 
todos os assuntos a serem decididos estão sendo deliberados por escrito pelos sócios da Sociedade neste ato. São Paulo, 02 de maio de 2022. WeWork 
Serviços de Escritório Ltda. WW Argentina HoldCo II B.V. Por: Felipe Portes Rizzo Assunção - Diretor; Claudia Quintella Woods - Procuradora.

REVITA ENGENHARIA S.A. - CNPJ nº 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
Extrato da Ata de Reunião da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04.02.2022

Data, hora, local. 04.02.2022, 11hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeiro, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/SP. 
Presenças. acionista detentora da totalidade das ações de emissão da Companhia. Mesa: Celso Pedroso (Presidente), 
Anrafel Vargas Pereira da Silva (Secretário). Deliberações aprovadas. Reeleição dos atuais membros da Diretora, 
abaixo qualifi cados, que exercerão seus mandatos pelo prazo de 02 anos a contar da presente data, conforme artigo 
14 do estatuto social: (a) O Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, engenheiro, casado, RG 19.969.925-2 
SSP/SP, CPF 161.481.318-38, com endereço comercial na sede da Companhia, como Diretor Sem Designação 
Específi ca; (b) O Sr. Carlos Alberto Nunes Bezerra, brasileiro, economista, casado, RG 11.872.528-2 SSP/SP, CPF 
054.776.088-46, com endereço comercial na sede da Companhia, como Diretor Sem Designação Específi ca; (c) 
O Sr. Domênico Barreto Granata, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG 8299828 MG-SSP, CPF 013.014.936-51, 
com endereço comercial na sede da Companhia, como Diretor Sem Designação Específi ca; e (d) O Sr. Ângelo 
Teixeira de Castro Carvalho, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG 05760995-03 SSP/BA, CPF 949.174.935-87, 
com endereço comercial na sede da Companhia, como Diretor Sem Designação Específi ca. Cada um dos 
diretores ora reeleitos declara que não está impedido de exercer atividade mercantil. Ficam ratifi cados todos os atos 
praticados em nome da Companhia pela Diretoria até o momento. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.02.2022.  
Acionista: Solví Participações S.A. Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Celso Pedroso. Diretores 
reeleitos: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Ângelo Teixeira de Castro Carvalho, Carlos Alberto Nunes Bezerra, e 
Domênico Barreto Granata. JUCESP nº 228.189/22-6 em 04.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ADELINO
SANTOS, REQUERIDO POR MARIA DE FÁTIMA SANTOS
FERNANDES COSTA - PROCESSO Nº 1027650-
98.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida
em 22 de setembro de 2021, foi decretada a INTERDIÇÃO
de ADELINO SANTOS, RNE nº W151068-1, CPF
620.629.308-44, declarando-o(a) absolutamente incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a)
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
Sra. Maria de Fátima Santos Fernandes Costa, RG nº
15.335.133-0, CPF/MF nº 083.300.228-70. O presente
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.

12, 22/05 e 01/06

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20
DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1136526- 89.2016.8.26.0100 ( U-
1527 ) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Creuso Alves Pereira, Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB,
Cicero Gonçalves de Carvalho e s/m Doralice Maria
de Souza Carvalho, Samuel Manoel dos Santos,
Antonio Bezerra de Moura, Edicleide Florencio dos
Santos Carneiro, Raimunda Dantas, Paulo Correira
Silva, Maria Helena dos Santos Silva, Eliana Maria
dos Santos, Elitonia Maria Conceição, Antoni o
Adeni da Cruz, Marlene C. Maciel, Carlos de
Oliveira, Ademir da Silva, Orlando Aparecido
Antonio, Evanildo Nogueira, Francisco Freitas
Maciel, Rildo da Silva Lins, Maria Aparecida de
Souza, José Domingo, Osmar Gilberto, Adriana
Fidélis, Joaquim Bernardo Ferreira e s/m Maria
Izabel Almeida Monteiro, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que João Rosetti Baptista Neto e
Magali Gonçalves Baptista ajuizou (aram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do
imóvel localizado na Rua Francisco de Soutomaior,
nº 315 e nº 315-A, Jardim Lourdes, Itaim Paulista,
São Paulo-SP, com área de 5.236,80 m² e
contribuinte sob n°s 193.004.0208-1 e 193.004.0207-
1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para
cita&cced il;ão dos supramencionados para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.  São Paulo-SP.         12 e 13/05

Jornal
O DIA

SP

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capit al do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por FERNANDA RODRIGUES PIRES CAPELÃO
foi apresentado, a esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 831.298
em 04 de agosto de 2021, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleiteou
a retificação administrativa de área do remanescente do imóvel situado na Rua Arthur
Thire nº 1089/1095 e Rua Serranos nº 91/93, na Saúde – 21º Subdistrito, matriculado
sob o nº 17.556, nesta Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo qual NOTIFICO
o senhor FIORENTINO DUPINO, italiano, casado, marceneiro, residente e domiciliado
nesta Capital, na Avenida 11 de Junho nº 581, proprietário do imóvel situado na Rua
Arthur Thiré nº 1.085, remanescente da transcrição nº 77.180, deste Registro. Pelo
presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação deste, que será levado a
efeito por dois dias consecutivos em jornal de grande circulação, nesta Capital,
impugnar, com fundamentos de fato e de direito, contra a aludida retificação, por
escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo, 06 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035444-96.2004.8.26.0053 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Danilo Mansano Barioni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIZABETH VAVASSO-
RI DE LELLO, Brasileira, RG 5501404, CPF 074.347.268-30, que, proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Fundação para O Desenvolvimento da Educação - Fde, contra Pollo Constru-
ções e Incorporação Ltda e, não tendo havido a satisfação do débito da r. Empresa para com a autora da 
ação, restou deferido o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos 
próprios autos, em desfavor de Neuza Vavassori de Lello e da ora citanda, ELISABETH VAVASSORI DE 
LELLO. Encontrando-se a citanda em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente manifestação e provas cabíveis, nos termos do Art. 135 do Código 
de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0014364-05.2009.8.26.0020 O MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. LE-
ONARDO MANSO VICENTIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATA OLIVEIRA DE PAULA 
SILVA, CPF 216.069.248-42 e JOAQUIMISIDORO DA SILVA, CPF 168.176.968-95, que lhe foi pro-
posta uma ação de rescisão contratual por irregularidade contratual de ocupação e financeira c/c rein-
tegração de posse através de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, referente ao imóvel situado na Av. Alexios 
Jafet, 2051, C:09, P:05, E:B, AP:43B, Jaraguá, CEP 05181-060, São Paulo, SP. Encontrando-se os 
corréus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a contar dos 30 dias do edital, apresentem resposta. 
Não sendo contestada a ação, os corréus serão considerados revéis, caso em que será nomeado cu-
rador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083957-72.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Leandro Pinto Khalil CPF 321.408.938-24, Alexandro Cardoso Pinto CPF 285.554.388-61, Aires Pinto Neto CPF 458.751.748-
89, Eugenia de Jesus da Silva Domingues CPF 039.910.018-02, Thiago Pinto Khali CPF 321.409.048-85 e Camila Morais Pinto 
CPF 367.886.978-50, que Ditel Empreendimentos Imobiliarios S/c Ltda. ajuizou ação comum, objetivando seja julgada 
procedente, para cobrança de R$ 562.543,37 (julho/2020), referente à comissão de corretagem sobre o contrato assinado. 
Estando os réus em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestarem a ação, sob 
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2022.                                                 [12,13] 
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Ministério da Saúde quer eliminar
casos de malária no país até 2035

Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022PÁGINA 6

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(Mapa) participou de uma missão à Suiça para troca de conheci-
mentos sobre sistemas alimentares sustentáveis. A participação
do Mapa foi a convite da Embaixada da Suíça em Brasília e do
Departamento Federal de Assuntos Estrangeiros Suíço. A mis-
são incluiu visitas a agências governamentais, universidades e
empresas que possuem iniciativas e programas que promovem a
inovação alimentar na Suíça, visando enfrentar os desafios da
segurança alimentar por meio da ciência e tecnologia, com des-
taque para a Swiss Future Farm, equivalente a brasileira Embra-
pa. O grupo também visitou a escola politécnica de Zurique, onde
há pesquisadores trabalhando em parceria com a Embrapa. A mis-
são também foi importante para identificar oportunidades de
cooperação entre Suíça e Brasil, especialmente na área de ino-
vação e sustentabilidade ...”

* A matéria sistemas alimentares é oportuníssima e grande?
* Combater o desperdício é parte do assunto?
* Parece que o mundo está se dividindo de um lado Améri-

cas e Europa, do outro a Eurásia com Russia e China! é isso?

É oportuno a visita dos brasileiros à Suiça e demonstra
boa vontade e parceria

Sistemas alimentares é um assunto bem amplo. Garantir co-
mida boa para todos não é tão fácil assim. São vários os atores
envolvidos em todo processo de alimentação de toda a população.
Temos que falar do amparo e valorização da agricultura familiar,
também. Outro tema importante nesse assunto é o combate vigo-
roso ao desperdício de alimentos, no Brasil e no mundo. Segundo
publicação da a akatu, a Organização das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO) calcula que 1,3 bilhão de tonela-
das de alimentos são desperdiçadas por ano no mundo – cerca de
1/3 do que é produzido globalmente. No Brasil, por ano, jogamos
fora 26,3 milhões de toneladas de alimentos, enquanto 14 milhões
de brasileiros passam fome. Estudo da Embrapa, de 2018, aponta
que uma família média brasileira desperdiça quase 130 kg de co-
mida por ano, uma média de 41,6 kg por pessoa. Realmente um
grande absurdo. Para discutirmos os sistemas alimentares temos
que dar prioridade ao desperdício de alimentos.

- Por hoje é isto. Boa semana, paz, saúde, sossego e feli-
cidade. Até a próxima palavra Brasiliana.
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O Brasil quer zerar os ca-
sos de malária até 2035. A es-
tratégia faz parte do Plano de
Eliminação da Malária no Bra-
sil, lançado na quarta-feira
(11), em Brasília. A meta é che-
gar a 2025 com 68 mil casos.
Em seguida, a ideia é registrar
números abaixo dos 14 mil até
2030 e reduzir o número de
óbitos a zero neste mesmo ano.

Mesmo com os registros
de casos de malária no Brasil
em tendência de queda, os da-
dos ainda preocupam as autori-
dades sanitárias. Segundo dados
do ministério, em 2020 foram
registrados 145 mil casos da
doença em todo o país. Desse
total, mais de 99% concentra-
dos na região amazônica.

De acordo com o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, o
Plano de enfrentamento terá
quatro fases para a eliminação
da doença. O plano tem ainda
metas junto aos profissionais
e gestores da saúde e à socie-

dade. O ministério pretende
ampliar o Projeto Apoiado-
res Municipais para Preven-
ção, Controle e Eliminação
da Malária, nos estados do
Acre ,  Amapá ,  Amazonas ,
Pará, Rondônia, Roraima e
Mato Grosso.

Outra ação é o apoio na
construção dos planos estadu-
ais e municipais de acordo com
a realidade local de cada re-
gião, a partir da contração de
consultores de eliminação.

Números
Somente em 2020 foram

investidos mais de R$ 275 mi-
lhões no combate à malária.
Os planos coordenados da
OMS são para que a redução
da doença chegue a 90% em
todo o planeta até 2030, com
a eliminação da malária em
pelo menos 35 países; além de
evitar a reintrodução em paí-
ses já considerados livres da
transmissão.

Considerada um grave pro-
blema de saúde pública em
todo o mundo, dados da OMS,
de 2019, apontam 229 milhões
de novos casos da doença no-
tificados, com mais de 409 mil
óbitos. Em 2020, o Brasil re-
gistrou 145.188 casos de ma-
lária, contra 157.452 casos re-
gistrados em 2019.

“Entre 2019 e 2020 tive-
mos uma redução de mais de
10% do número de casos de
malária no Brasil. Entretanto,
apesar das boas notícias, é pre-
ciso lembrar que a malária é
um desafio para a saúde públi-
ca. Por ano são mais de 140
mil casos, quase todos na re-
gião amazônica”, destaca o se-
cretário de Vigilância em Saú-
de, do Ministério da Saúde,
Arnaldo Correia de Medeiros.

Segundo a Secretaria de Vi-
gilância em Saúde, 80% das
o c o r r ê n c i a s  a t é  2 0 1 9  s e
concentraram em 41 muni-
cípios do Amazonas, Pará,

Roraima, Amapá, Acre, Ron-
dônia e Mato Grosso.

Malária
Uma das doenças parasitá-

rias mais antigas do mundo, a
malária é causada por quatro
diferentes tipos do protozoá-
rio do gênero Plasmodium. No
Brasil são encontradas três es-
pécies, a mais comum é a P.
Vivax. A doença é transmitida
pela fêmea infectada do mos-
quito Anopheles. Ela pica o ser
humano, que passa a ser hos-
pedeiro do protozoário.

Se um mosquito não infec-
tado picar uma pessoa conta-
minada, ele passa também a
transmitir a malária. A doença
também pode ser transmitida
pelo compartilhamento de se-
ringas, transfusão de sangue ou
até mesmo da mãe para feto, na
gravidez. Os sintomas mais
comuns da doença são febre
alta, calafrios e falta de apeti-
te. (Agencia Brasil)

Metade das pessoas diag-
nosticadas com covid-19 apre-
sentam sequelas que podem
perdurar por mais de um ano,
revela estudo da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) Mi-
nas. Pesquisadores da insti-
tuição identificaram 23 sin-
tomas após o término da in-
fecção aguda. Cansaço extre-
mo, insônia e dificuldade em
realizar atividades rotineiras
estão entre as queixas rela-
tadas pacientes.

Os resultados da pesqui-
sa foram publicados na re-
vista Transactions of The
Royal Society of Tropical
Medicine and Hygiene. O
estudo acompanhou durante
14 meses, 646 pacientes que
tiveram a infecção em 2020
e 2021 e verificou que 324 de-
les (50,2%) tiveram sintomas
pós-infecção, caracterizando o
que a Organização Mundial de
Saúde (OMS) classifica de co-
vid longa.

A fadiga, que é caracteriza-
da por cansaço extremo e difi-
culdade para realizar atividades
rotineiras, foi relatada por 115
pessoas, ou seja, 35,6% dos
pacientes acompanhados. Ou-
tras sequelas relatadas foram
tosse persistente (34%), difi-
culdade para respirar (26,5%),
perda do olfato ou paladar
(20,1%), dores de cabeça fre-
quentes (17,3%) e trombose
(6,2%). Foram constatados
ainda transtornos como insô-
nia, relatada por 8% dos paci-
entes acompanhados, ansieda-
de (7,1%) e tontura (5,6%).

De acordo com a pesquisa-
dora Rafaella Fortini, que co-
ordena o estudo, todos os sin-
tomas relatados começaram
após a infecção aguda. Muitos
dos sintomas persistiram duran-
te os 14 meses, com algumas
exceções, como a trombose, da
qual os pacientes se recupera-
ram em um período de cinco
meses, por terem sido devida-
mente tratados por meio inter-
venções médicas adequadas.

A pesquisa constatou que a
presença de sete comorbida-
des, como hipertensão arterial

Metade dos pacientes com
covid têm sequelas que

podem passar de um ano
crônica, diabetes, cardiopatias,
câncer, doença pulmonar obs-
trutiva crônica, doença renal
crônica e tabagismo ou alcoo-
lismo, levou à infecção aguda
mais grave e aumentou a chan-
ce de ocorrência de sequelas.

As sequelas foram consta-
tadas em pacientes que tiveram
desde a forma mais leve ou as-
sintomática até a mais grave de
covid-19. Na forma grave, de
um total de 260 pacientes, 86,
ou seja, 33,1%, tiveram sinto-
mas duradouros. Entre os 57
diagnosticados com a forma
moderada da doença, 43, isto
é, 75,4%, manifestaram se-
quelas e, dos 329 pacientes
com a forma leve, 198
(59,3%) apresentaram sinto-
mas meses após o término da
infecção aguda.

Rafaella Fortini ressalta
que é importante buscar os ser-
viços de saúde para o tratamen-
to da covid longa, até mesmo
no caso de sequelas mais le-
ves, que também podem inter-
ferir na qualidade de vida.

A pesquisa acompanhou
pacientes atendidos no pronto-
socorro do Hospital da Baleia
e Hospital Metropolitano Dr.
Célio de Castro, ambos refe-
rência para covid-19 em Belo
Horizonte. Os pacientes pro-
curaram atendimento entre
abril de 2020 e março de 2021.

Todos foram testados e
tiveram diagnóstico positivo
para a doença. Dos 646 paci-
entes acompanhados, apenas
cinco haviam sido vacinados
e, destes, três tiveram a co-
vid longa. A idade dos parti-
cipantes variou entre 18 e 91
anos; sendo que 53,9% eram
do sexo feminino.

O monitoramento dos sin-
tomas e sequelas remanes-
centes foi feito por meio de
entrevistas realizadas uma
vez por mês, presencialmen-
te, ou por meio de uma pla-
taforma virtual, no decorrer
de 14 meses após diagnósti-
co confirmatório, no perío-
do compreendido entre mar-
ço de 2020 a novembro de
2021. (Agencia Brasil)

Ministro da Educação nega participação
em reuniões com pastores

O ministro da Educação, Vic-
tor Godoy, disse na quarta-feira
(11) que não participou das
agendas da pasta com os pasto-
res evangélicos Gilmar Santos e
Arilton Moura, nas quais os re-
ligiosos são acusados de terem
cobrado propina de prefeitos em
troca de viabilizar demandas dos
municípios junto a pasta.

Em audiência pública nas
comissões de Educação e de
Fiscalização e Controle da Câ-
mara dos Deputados, Godoy des-
tacou que as únicas vezes em que
participou de eventos com as
presenças dos pastores foi a con-
vite do ex-ministro da Educação
Milton Ribeiro, para compor a
mesa de abertura.

“Todos os três eventos em
que participei nessa qualidade
foram realizados no auditório do
Ministério da Educação. Não
participei de nenhum dos outros
seis eventos realizados com a
presença desses pastores. Não
participava das agendas com os
referidos pastores. E os assun-
tos, porventura, tratados por eles
e o ex-ministro da Educação, não
eram de meu conhecimento”,
acrescentou.

Em sua exposição inicial aos
deputados, Victor Godoy tam-
bém defendeu seu antecessor,
que deixou a pasta em março,
após as denúncias terem sido
publicadas pela imprensa. “Que-

ro aqui testemunhar que o ex-
ministro da Educação, Milton
Ribeiro, durante 1 ano e 8 me-
ses que trabalhou comigo, nun-
ca solicitou ou impôs que eu
realizasse qualquer ato em de-
sacordo com a legislação pátria.
Sempre mantive com o ex-mi-
nistro uma relação de cordiali-
dade e respeito”, disse.

Sobre como a pasta tratou as
denúncias, o ministro, que é ser-
vidor de carreira da Controlado-
ria-Geral da União (CGU) e au-
ditou diversos órgãos da pasta
por 4 anos, antes de ir para o
MEC, disse que assim que to-
mou conhecimento das denún-
cias sugeriu a Milton Ribeiro
ações para que fossem investi-
gadas pela CGU.

“Eu, pessoalmente, reduzi a
termo os relatos a mim declara-
dos e encaminhei, com autori-
zação do então ministro, à CGU
para investigação. Ainda que não
houvesse elementos materiais de
prova, decidi que o caminho da
prudência era o melhor a ser tri-
lhado”, disse.

Confirmado como ministro
da pasta no final de março, Vic-
tor Godoy esclareceu ainda que
tão logo saiu da secretária-exe-
cutiva para atuar como ministro
da Educação interino, determi-
nou o levantamento de informa-
ções a respeito das denúncias e
encaminhou resultados à CGU

para auxiliar os trabalhos inves-
tigativos.

“O presidente da República,
ao me designar para assumir a
pasta como ministro da Educa-
ção, determinou que sejam ado-
tadas todas as medidas investi-
gativas necessárias e que, caso
alguma irregularidade seja iden-
tificada, sejam tomadas as pro-
vidências necessárias. Adotei
providências no sentido de ori-
entar o FNDE a suspender pre-
ventivamente os repasses sob in-
vestigação”, acrescentou.

O ministro destacou que co-
labora com todas as investiga-
ções dos órgãos de controle e
trabalhou no sentido de forta-
lecer os mecanismos de inte-
gridade do FNDE. Apesar dis-
so, lembrou que a autarquia fe-
deral goza de autonomia admi-
nistrativa, orçamentária e finan-
ceira, “não respondendo ao mi-
nistro da Educação por seus
atos praticados”.

Aos deputados, o ministro da
Educação ressaltou ainda que
sempre se pautou no combate a
qualquer prática ilícita. “Refor-
ço meu compromisso, perante
toda a sociedade brasileira, de
colaborar com as investigações
para que todas as suspeitas se-
jam esclarecidas. Durante minha
gestão a frente do MEC, não se-
rei leniente com qualquer irre-
gularidade e atuarei com correi-

ção e integridade, valores inego-
ciáveis que levo comigo em mi-
nha vida pública”, disse.

Kits robótica
Oficialmente, o requerimen-

to da audiência pública foi para
que o ministro falasse sobre pro-
postas e prioridades para a pasta
e da destinação recursos para a
compra de kits de robótica. No
caso de municípios alagoanos,
as denúncias dão conta de que o
material seria destinado às es-
colas que não tinham estrutura
básica como água e acesso à in-
ternet. Nesse caso, o material
teria sido comprado por R$ 26
milhões, tendo como fonte
emendas parlamentares.

Diante das denúncias, a com-
pra foi suspensa pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).

“São materiais pedagógicos
que levam para os estudantes a
oportunidade de estudo de ma-
térias fundamentais para o futu-
ro do país. Se eu como ministro
tiver que esperar que as escolas
estejam em perfeitas condições
para enviar para elas materiais de
qualidade para serem trabalha-
dos em sala, eu vou estar privan-
do aqueles alunos que, além de
não terem condições mais ade-
quadas como deveriam ter, tam-
bém não terão os materiais de
mesma qualidade”, justificou.
(Agencia Brasil)

Congresso de educação debate
caminhos para inclusão nas escolas

O segundo dia do maior con-
gresso de educação da América
Latina tratou do eixo Inclusão e
Diversidade. A Bett Brasil apre-
sentou na quarta-feira (11) os de-
safios para a educação inclusiva,
a democracia na inclusão digital
e a criação de uma escola justa e
respeitosa.

No painel Como Desenvolver
um Educador Inclusivo, as espe-
cialistas Marta Gil e Elaine Bran-
dão falaram de suas experiências
sobre inclusão de pessoas com
deficiência na escola e a forma-
ção de professores.

“O professor inclusivo aposta
na qualidade de todos os alunos.
Ele não vê apenas a cadeira de ro-
das, por exemplo, ele vê o aluno e
não a condição dele. O educador
inclusivo sabe que a educação é
direito de todos. O educador in-
clusivo é disruptivo, chega e muda
tudo dentro de nós”, disse Marta
Gil, coordenadora do Amankay
Instituto de Estudos e Pesquisas,
ONG que trabalha pela inclusão de
pessoas com deficiências.

Para ela, o cenário de volta às
aulas presenciais pós-pandemia
de covid-19 é desafiante. “Mas, a
educação inclusiva traz alternati-
vas porque trabalha com estraté-
gias concretas que respeitam ca-
racterísticas, condições e tempo
de cada aluno”.

Marta indicou o Guia do Educa-
dor Inclusivo como leitura fundamen-
tal para entender o universo.

Elaine Brandão, mediadora de
processos educacionais participa-
tivos da Associação Educacional

Labor, falou como o professor da
educação inclusiva se desenvolve:

“Precisamos fazer as adequa-
ções metodológicas, dar a cada um
o que cada um precisa. A educa-
ção inclusiva é interação na rela-
ção, é uma busca coletiva de ino-
vação. Tem um novo olhar”.

Ela observou ainda que, na prá-
tica, o educador inclusivo precisa
ter cuidado com procedimentos e
atitude, com supostas ‘brincadei-
ras’ que, na verdade, não são brin-
cadeiras. “Brincadeira é quando
duas pessoas se divertem”, com-
pletou. “É preciso ter ainda o diá-
logo permanente e sensível ao
outro - o que o outro tem para di-
zer importa”. E finalizou: “Incluir
é ter a certeza de que o lugar de
todos é dentro da escola”.

No painel Educação, Demo-
cracia e Diversidade, Thomaz Gal-
vão e Américo Mattar trataram das
dificuldades e soluções para que
a conectividade chegue - e funci-
one - em todas as escolas brasi-
leiras, principalmente as mais ca-
rentes e distantes.

“Para superar a questão da co-
nectividade, a gente tem que ga-
rantir o acesso à tecnologia para
dentro da porta da escola, depois
de boas contratações de pacotes
de internet para essa escola ter um
alto índice de qualidade, de velo-
cidade e depois equipamentos na
escola para garantir, em termos
técnicos, acesso ao estudante”,
detalhou Galvão, responsável por
inteligência de negócios da Me-
gaEdu, uma organização sem fins
lucrativos que trabalha para levar

internet de alta velocidade a es-
colas públicas do país.

“São desafios que vão ser su-
perados a partir de articulações de
políticas públicas. Ao entender o
cenário, como está o status das
escolas, criamos um diagnóstico
robusto e trabalhamos com cada
diretor, garantindo a conectivida-
de. Não tem uma fórmula mágica
para ser igual em todas as escolas.
Vamos entender a característica
singular de cada escola e criar um
plano de conectividade que atenda
as necessidades das escolas”.

Para o diretor-presidente da
Fundação Telefônica Vivo, Améri-
co Mattar, universalizar a internet
não é pensar que a tecnologia so-
zinha vai resolver todas as ques-
tões.

“Universalizar não significa ter
uma bala de prata que vai resolver
todos os problemas. Temos que
preparar os educadores das redes
de ensino pra que isso seja insti-
tucionalizado na política pública”.

Ele lembra ainda que, além da
conectividade, é preciso a manu-
tenção tecnológica periódica.
“Não basta a gente conectar. Para
manter isso, o estado tem que
acessar os recursos da PIEC, Pro-
grama de Inovação Educação Co-
nectada. Tem que ter recursos para
fazer a manutenção, garantir que
a internet continue funcionando.
É um olhar sobre cada necessida-
de, de cada região, para que a gen-
te possa atender e efetivamente
ser mais equânime. Não dá pra
continuar com a tecnologia con-
centrada somente nos alunos de

maior poder aquisitivo”.
O primeiro painel do dia do

eixo Inclusão e Diversidade, tra-
tou do tema Como Criar uma Es-
cola Justa e Respeitosa. A Irmã
Adair Aparecida Sberga contou
suas experiências com o volunta-
riado estudantil. Ela percebeu, ao
longo de sua trajetória, que as
ações voluntárias realizadas pelos
estudantes podem despertar o res-
peito pelo próximo.

“Quando você tem pessoas na
sociedade que praticam o volun-
tariado ele tem uma grande inci-
dência de transformação da reali-
dade. Por que cada pessoa tem uma
riqueza única e insubstituível e
pode dar uma contribuição valio-
sa para a comunidade. As relações
interpessoais justas e respeitosas
só vão existir se a gente praticar”,
acredita Irmã Adair, diretora da As-
sociação Nacional da Educação
Católica (Anec).

Além dela, participou do pai-
nel a diretora pedagógica da Rede
Salesiana Brasil, Neusa Maria
Bueno Ribeiro Rosa. Para ela,
construir uma escola justa e res-
peitosa é também desconstruir
antigos modelos.

“Eu defendo o espaço de aula,
por isso toda vez que temos algo
que não está indo no rumo correto
temos que ver como podemos ajus-
tar essas questões. E aí, juntos, pre-
cisamos desconstruir alguns mode-
los que estão enraizados e que não
respondem mais às questões da so-
ciedade de hoje. Coragem é funda-
mental para levar as possibilidades
de mudança”. (Agencia Brasil)


